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 شكر وتقدير

هلل الذي أسبغ علينا الكثير من نعمه ظاهرة وباطنة، فنسأله عز وجل أن يجعلنا  الحمد

 من يدرك حقيقتها فيرعاها حق رعايتها...

الكثير من  الذي أوالنيالدكتور رائد البياتي  لمشرف الدراسةأتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

الرعاية والعناية، مما أغنى من دراستي هذه، التي إن كان فيها من مكامن قوة فهو من 

 بصماته، أما ما اعتراها من مواطن ضعف فهو تقصيري.

لمي ح الدكتور كامل خورشيد، والستاذ الدكتور ويسرني ان اشكر أعضاء لجنة المناقشة

الذين تفضلوا بقراءة الدراسة وقدموا مالحظات مفيدة كان لها األثر الطيب في  ساري

 تجويد الدراسة ورفع مستواها العلمي.

أتوجه بالشكر أيضًا لكافة أساتذة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط، وكذلك اتقدم 

بالشكر لكافة األصدقاء والزمالء الذين قدموا لي الكثير من الخدمة إما مشورة أو ببعض 

 التسهيالت أو بتنسيق هذه الرسالة. 
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 جتماعي في الترويج للفكر المتطرفالتواصل األ شبكاتدور 

 ردنيةالجامعات األ طلبة من وجهة نظر

 إعداد

 قيس أمين الفقهاء

 المشرف

 رائد البياتي الدكتور

  الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على  دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر 

. واستخدم المنهج الوصفي المسحي في الدراسة األردنيةالمتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات 

( مستجيبين جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية 387االستبانة، التي طبقت على عينة من ) وأداة

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  . األوسطوجامعة الشرق  األردنيةلبة الجامعة من ط البسيطة

 النتائج أهمها:

الفيس بوك   هو أكثر شبكات التواصل االجتماعي انتشارا في العالم  اتضح من تحليل النتائج أن -

 ( من إجابات العينة.%80.4بنسبة بلغت )

من  (%69.3االجتماعي هو الموبايل بنسبة بلغت )طرق استخدام شبكات التواصل أكثر  أن -

 العينة.

أن الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على دور شبكات التواصل االجتماعي في  -

 الترويج للفكر المتطرف جاءت متوسطة.

 .الدرجة الكلية لمجال أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية متوسطة أن -

 .ل مضامين الخطاب في الشبكات متوسطةأن الدرجة الكلية لمجا  -

 .متوسطةاالستماالت أن الدرجة الكلية لمجال  -

 .متوسطةاالشباعات المحققة أن الدرجة الكلية لمجال  -



 ن

 

عدم وجود دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق في دور شبكات  -

 ماعي.ار المتطرفين تعزى لمتغير النوع االجتالتواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفك

عدم وجود دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق في دور شبكات  -

التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين تعزى لمتغير التخصص 

 األكاديمي.

أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق لدور شبكات  هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات -

التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين لبعد أساليب التجنيد للمجموعات 

اإلرهابية تعزى لمتغير المستوى الدراسي، ولصالح أفراد العينة الدراسة ممن هم في مستوى السنة 

 األولى.

 .ةطلبة الجامعات األردني ،التفكير المتطرف  ،شبكات التواصل األجتماعي  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the role of social media in 

promoting the extremist thinking from the point of view of the students of 

the Jordanian universities. He used the descriptive survey approach in this 

study, and the questionnaire tool, used on a sample of 387 participants, 

chosen randomly by the Students of the University of Jordan, and the Middle 

East University.  

This study found a set of results, including: It turned out by analyzing the 

results, that the most popular social media website is Facebook, used by 

80.4%. 

- The mobile is the most tool used to connect on social media, with 

69.3% rate. 

- The total score for the subjects’ response in this study about the role 

of social media in promoting extremist thinking is medium.  

- The total score for the recruitment methods of terrorist groups is 

medium.  

- The total score of the content in social networks is medium. 

- The total score of the attraction section is medium. 

- The total score of the satisfaction attained is medium. 



 ع

 

- Statistically speaking, there is no evidence among the individuals’ 

answers who are subjects of this study in terms of the social media role, 

and using them to pursue extremists thinking in relation to gender. 

- There is no evidence, statically speaking, among the subjects of the study 

about the role of social media, in using them to pursue extremists 

thinking, in relation to difference in academic specializations. 

- There are significant differences in the answers of the study subjects in 

terms of the role of social media and their use. 

- In a follow up for the extremists’ thoughts about recruitment methods of 

terrorist groups, it turned out that it has a relation to the education level, 

and they were mostly subjects of the study who are in their freshman year 

(first year). 

- Keywords: The Role of Social Networking , Promoting Extremist 

Ideology ,Jordanian Universities Students 
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 الفصل الول

 لدراسةل عامة مقدمة 

 مقدمة: 

شار في نتحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في أواخر القرن الماضي ثورة سريعة األأ

الم ، وربطت أجزاء هذا العكافة تصاالت وشبكة االنترنت التي انتشرت في أرجاء العالمتطور األ

مسافات بين وقربت الالمترامية بفضائها الواسع، حيث ألغت الشبكة العنكبوتية حدود الزمان والمكان 

 سهمت بتصغير العالم وجعلته قرية صغيرة.أالبشر، و 

وتزداد أهمية االنترنت على المستوى الدولي مع تنوع استعمالها، وازدياد عدد المستخدمين 

لها، وال تنحصر أهمية االنترنت في مجال تبادل المعلومات، فهي تؤدي اليوم أدواراً سياسية واجتماعية 

 لمية وثقافية هامة جدًا.واقتصادية وع

وتشير الدراسات إلى أن استعماالت اإلنترنت في الدول التي تصنف بأنها غير ديمقراطية، 

ساعدت في كسر الطوق على عدد من الجماعات السياسية، مما دفع قسمًا من هذه الدول إلى 

سياسية التي دو النظم الاالعتقاد بأن التكنولوجيا الحديثة لوسائل االتصال ومنها االنترنت، أصبحت ع

تنتهك حقوق األفراد، وذلك ألن اإلعالم الجديد، أضحى يؤثر في الحياة السياسية في المجتمعات، 

ويساعد في بناء أفراد يمتلكون مستويات عالية من الديمقراطية والمشاركة السياسية )عبدالرزاق 

ومساهمتها في تطوير الوضع (، إلى جانب دورها على الصعيد اجتماعي، 57، ص2011والساموك، 

اإلجتماعي، وتجاوز النماذج الجاهزة والقوالب الجامعة بشكل تدريجي في العالقات االجتماعية، دون 

حداث شروخ فيها)أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز البن  (.935، ص2009زكريا، ية اإلجتماعية وا 
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يرًا على العالم الكترونيًا كب ويعد التواصل االلكتروني الذي يتم عبر المواقع االنترنت انفتاحاً 

عبر الشبكة العنكبوتية، وتفعيل وسائل عرض المعلومات واستخدام النوافذ والصفحات، والمواقع 

، 2006المتاحة والتي يمكن أن تكون وسائط متاحة بين جمهور المهتمين في مواضيع موحدة )فراولة،

 (. 14ص

جع العامة ومواقع الصحف والمجالت ومع هذا التطور ظهرت مواقع محركات البحث والمرا

 هذا الحد من التطور حتى ظهرت عندوالجامعات ومواقع القنوات الفضائية وغيرها، ولم يقف األمر 

وغيرها (،   Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtubeشبكات التواصل اإلجتماعي مثل: ) 

جراء المحادثات الفوريالذي أتاح للبعض منها تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة ا ة، لملفات وا 

والتواصل والتفاعل المباشر بين  جمهور المتلقين. ومع هذا التزايد المستمر في استخدام هذه المواقع، 

أصبح ال بد من دراسة ومعرفة اآلثار الناتجة عن هذا االستخدام ونوع هذا التأثير، فكل شيء له 

نما على المجتمع بأكمله وفي بعض األوقات واألحداثايجابيات وسلبيات ال تؤثر فقط على الفرد و   ا 

 (.9، ص2014على العالم برمته) أبو عيشة، 

وفي اآلونة األخيرة أســـتغلت شـــبكات التواصـــل االجتماعي حرية التعبير ودخلت في مختلف 

المجاالت ولكن تأثيرها الكبير والواضــــح كان في الجســــم الســــياســــي، حيث زادت المطالبات الشــــعبية 

تمرة باإلصالح السياسي، وقللت من القبضة الخانقة على وسائل اإلعالم من قبل بعض الدول، المس

 إضـــــــــــــافة إلى تعبئة وصـــــــــــــياغة الرأي العام، ومحاســـــــــــــبة الحكومات بطرائق غير متوقعة، مما جعل

الحكومات تعمل على احتوائها، بطرق ووســـــــــــائل مختلفة، مرة بشـــــــــــن حمالت واســـــــــــعة النطاق على 

فيين والمجتمع المدني، وأخرى باإلصــالحات الســياســية واالقتصــادية وغيرها، الفتين المدونين والصــح

النظر للمنافسـة المتزايدة بين مواقع التواصـل االجتماعي بأنواعه على اسـتقطاب الناس من خالل ما 
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تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية وسياسية وترفيهية موجهة الى المجتمع بجميع شرائحه وخاصة 

 (. Ghannam,2011ة الشباب بمختلف مراحله العمرية )شريح

ذا كــان التركيز في المــاضــــــــــــــي يتم بشــــــــــــــكــل كبير على الغزو الثقــافي الــذي يحــدث عبر  وا 

الفضــــــــــائيات ووســــــــــائل اإلعالم التقليدية، فإن االنتباه حاليًا يتمحور حول التأثير الكبير لمضــــــــــامين 

فاالســـــــــــتخدام المتنامي لمواقع التواصـــــــــــل االجتماعي  المواقع االلكترونية على األمن الفكري لألفراد.

جعلها بطبيعة الحال تســــتحوذ على اهتمامات األفراد، وجعل المضــــامين التي تنشــــر عبرها من أكثر 

المضـــــامين اســـــتهالكًا وتداواًل، خاصـــــة لدى الشـــــباب والمراهقين منهم. ونظرًا لضـــــعف الوازع الديني 

عي لدى فئة الشـــــــباب والمراهقين في كثير من األحيان، فإن والحصـــــــانة الثقافية والفكرية، ونقص الو 

تاثير هذه المضـــــامين يكون شـــــديد الوقع، وســـــلبياتها قد تطغى على إيجابياتها لدى هذه الفئات. كما 

أن تواصــل األفراد وتفاعلهم مع أفراد رخرين من دول أو ثقافات مختلفة أو ديانات أخرى، قد يجعلهم 

 وثقافاتهم. وكثيرًا ما تنعكس على طريقة تصــــرفهم وكالمهم ولباســــهم وحتىيتأثرون بهم وبســــلوكاتهم 

 (.11، ص2012تفكيرهم )المنصور، 

جتماعي وســـــــائط لالعالم واالتصـــــــال ونقل المعلومات التواصـــــــل األ شـــــــبكاتإن اســـــــتخدام 

حــداث التغيير في البنيــة المعرفيــة والقواعــد األ ذي لــجتمــاعيــة، يمــاثــل التــأثير الهــائــل اوالمعــارف، وا 

 أحدثته وسائل االتصال والتواصل القديمة كالهواتف والبرقيات ومحطات اإلذاعة والتلفزيون.

إن التنوع في شبكات التواصل االجتماعي وكثرة استخدامها يزيد من فرص التعاون والتعارف      

سان وشأنه نوالتغيير في األفكار واألتجاهات وبما في ذلك القيم، وتشير كلمة القيمة على مكانة اإل

في المجتمع، كما يمكن من خالل هذه القيمة إصدار األحكام والتقييمات على األفعال البشرية 

 والتصرفات اإلنسانية بشكل ذاتي وموضوعي. 



4 

 

ومما يبين خطر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في نشر التطرف العقدي والفكري والعملي    

 (9- 8، ص2015االسباب التالية: )العقيل، 

إن جل اهتمام غالبية مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي منصب على الخدمات التفاعلية،  .1

ويظهر ذلك باستعراض ترتيب المواقع التي يفوق الدخول اليها باقي المواقع، فإن نصف المراكز 

 العشرة االولى لمواقع خدمات تفاعلية.

ان هناك قوة طرح هائلة في هذه الخدمات. من حيث الصور والملفات المرئية المتبادلة،   .2

 موضوعات النقاش والرد، وملفات التحادث النصي والصوتي والمرئي، وغيرها.

جتماعي تتيح للمشتركين االتصال المباشر مع االفراد والجماعات ان بعض مواقع التواصل األ .3

صبحت اليوم تشكل أفضل وسيلة للتواصل مع اآلخرين، والحصول في مختلف انحاء العالم، فأ

ار مجاال خصبًا لبث األفكتعد هذه المواقع فإن على المعلومات، وتشارك اآلراء واألفكار، ولذا 

 اإلرهابية والفكر المتطرف.

ى تاحة الحوار وهذه صفة محببة لدإجتماعي من حيث تصال التفاعلي لمواقع التواصل األان األ .4

باب وخاصة من حرم منها فتجده يستمع الى أصحاب الفكر المتحمس الذين يتبنون اإلرهاب الش

رقيب يمنعهم من االستماع والمشاركة وتقبل التأجيج الفكري والحماس الحركي من دون خوف 

 حسب ما يصوره لهم أرباب هذا الفكر الخارجي المنحرف في موضوع الحوار.

لوسيلة من قبل التنظيمات االرهابية فردية كانت أو جماعية وبهذا تتضح خطورة استخدام هذه ا

 لنشر فكرهم، لما لها من األثر الكبير على الناس.

وفي ظل الظروف السياسية المحيطة، وانشغال النظام السياسي بقضايا خارجية وقلة االلتفاف 

تطرفين في ظل امتالك المالى القضايا الداخلية بصورة كافية، وعدم قراءة الواقع االجتماعي الجديد، و 
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للوسائل المختلفة للترويج لفكرهم المتطرف فإن ذلك يمكن أن ينعكس على المجتمع وبصورة مباشرة 

 .لبحثه على الشباب وفئة المراهقين، وهذا ما تسعى هذه الدراسة

ي شبكات التواصل االجتماع تؤديهمن هنا تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي 

يمكن أن  بصــفتها أدواترويج للفكر المتطرف لدى شــباب الجامعات االردنية وتوضــيح عملها في الت

 تساهم في انحراف الشباب ونشر االفكار المتطرفة بينهم .

 ثانيًا: مشكلة الدراسة

ان العالم اليوم أصبح كالقرية الصغيرة،  وانتشرت الشبكة الدولية للمعلومات )اإلنترنت( في 

انتشــــارًا كبيرًا، حيث أصــــبحت وســــيلة تواصــــل ضــــرورية في كثير من دول العالم،  الســــنوات األخيرة

وعدد المســـــتخدمين لوســـــائل التواصـــــل االجتماعي في ازدياد عجيب، وهي شـــــبكات عالمية فرضـــــت 

نفسها بقوة على العالم لما تتميز به من رخص التكلفة وسرعة الوصول وأمن المستخدم، فأستخدمها 

رهاب، وقد زاد خطرهم وعظم ضـــــــررهم في اآلونة األخيرة حيث أثبت فكر اإلأهل األهواء في نشـــــــر 

الواقع أن الجماعات المتطرفة هي أكثر فئات المجرمين اســـتخدامًا للتقنيات الحديثة، فنوعوا الوســـائل 

واســـــــــتخدموا التقنية الحديثة عبر وســـــــــائل التواصـــــــــل االجتماعي ومواقع االنترنت والبريد االلكتروني 

 هدافهم، واستغلوا التقنية اإللكترونية التي سهلت لهم نشر فكرهم اآلثم.لتحقيق  أ

واصل شبكات الت تؤديهبناء على ما سبق تكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن الدور الذي 

 .من منظور الطلبة الجامعيين في األردناالجتماعي على االنترنت في الترويج للفكر المتطرف 
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 ثالثًا: أهداف الدراسة

تماعي جشبكات التواصل األ تؤديهالهدف الرئيسي للدراسة هو الوقوف على الدور الذي 

 نترنت في الترويج للفكر المتطرف لدى شباب الجامعات األردنية، من خالل :على شبكة اإل

 التعرف على واقع استخدام شباب الجامعات االردنية لمواقع التواصل االجتماعي.  -1

تحديد طبيعة االســـــــتخدامات المختلفة لمواقع التواصـــــــل االجتماعي من قبل شـــــــباب الجامعات   -2

 االردنية.

 التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج على الفكر المتطرف؟ -3

التعرف فيما كان هناك فروق ذات داللة إحصــــــــــائية في تقدير افراد عينة الدراســــــــــة لدور مواقع  -4

، تماعينوع االجاعي واســـــتخدامهم لها في متابعة افكار المتطرفين باختالف الالتواصـــــل االجتم

 المستوى الدراسي، الكلية، المعدل التراكمي؟

 رابعًا: أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: 

يســتمد هذا الموضــوع أهميته من طبيعة فئة الشــباب داخل المجتمع ودوره، فهذه الفئة تعد طاقة  -

مهم ومؤثرة في كيان المجتمع، وتحتاج للعناية والمحافظة عليها لتأمين مســــــــــــــتقبلها بشــــــــــــــرية 

 ومستقبل المجتمع.

الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة في مواقع التواصــــــل االجتماعي، وعالقتها  -

 بالمسؤولية االجتماعية لدى فئة الشباب.

ظهور فرق تدعو إلى التطرف واإلرهاب بأقوالها وأفعالها وتنشـــــره في الشـــــبكات االجتماعية مما  -

 يحتم بيان حكم هذا النوع من نشر الفكر المتطرف . 
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من المتوقع أن تســـــــهم هذه الدراســـــــة في معرفة الوظائف الجديدة أو المتجددة لمواقع التواصـــــــل  -

 االجتماعي خاصة وشبكة اإلنترنت عامة.

ن قدرة مواقع التواصل االجتماعي بأنواعها المختلفة في إحداث التغيير الفكري لدى الشباب بيا  -

 الجامعي من خالل ما تقدمه هذه المواقع من خدمات وتسهيالت للمستخدمين.

 تحديد تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي بأنواعها للترويج للفكر المتطرف. -

 خامسًا: أسئلة الدراسة

 عن األسئلة التالية:ه الدراسة لالجابة تسعى هذ

ي ف طلبةدور شــــــــــبكات التواصــــــــــل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر  ما  -1

 الجامعات االردنية ؟

 بةطلالجامعات االردنية لشـــبكات التواصـــل االجتماعي، من وجهة نظر طلبة ما واقع اســـتخدام  -2

 في الجامعات االردنية؟  

الجامعات  طلبةالتواصـــــــــــــل االجتماعي من قبل  لشـــــــــــــبكاتدامات المختلفة ما طبيعة االســـــــــــــتخ -3

 االردنية، من وجهة نظر الشباب في الجامعات االردنية؟

 فرضية الدراسة:

( في تقدير افراد عينة α ≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى الداللة ) 

التواصـــــل االجتماعي واســـــتخدامهم لها في متابعة افكار المتطرفين باختالف  شـــــبكاتالدراســـــة لدور 

 .، المستوى الدراسي، الكلية، المعدل التراكمينوع االجتماعيال
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 ًا: مصطلحات الدراسة:سادس

هو نمط للســــلوك المتوقع من الفرد في موقف معين يتحدد بما يجب أن يؤديه من نشــــاط في الدور: 

(. ويعرف في هذه الدراســــــــة 89، ص1992الســــــــائدة في الكيان االجتماعي )جوهر، ضــــــــوء الثقافة 

على أنه مجموعة االفكار الصحفية التي تبثها شبكات التواصل االجتماعي والتي تعمل على ترويج 

 للفكر المتطرف وتحاول من خاللها الشبكات أن تلعب دورًا مؤثرًا في الترويج.

د األشــــــــكال والمتفاعل مع غيره من عناصــــــــر المزيج التســــــــويقي هو ذلك العنصــــــــر المتعدالترويج: 

والهادف إلى تحقيق عملية االتصــــال الناجمة بين ما تقدمه الشــــركات من ســــلع أو خدمات أو أفكار 

تعمل على إشــــــــباع حاجات ورغبات المســــــــتهلكين من أفراد أومؤســــــــســــــــات وفق إمكانياتهم. )العقيل، 

عة األعمال التي يقوم بها المتطرفون لغايات جذب ( ويقصــــــــــــــد بها في هذه الدراســــــــــــــة مجمو 2015

 األفراد لهم والفكارهم ويستخدمون الطرق المتنوعة للترويج .

اتخاذ الفرد موقفًا متشــددًا يتســم بالقطيعة في اســتجاباته للمواقف االجتماعية التي    الفكر المتطرف:

ام، أو ســلبيًا في يجابيًا في القبول التتهمه، والموجودة في بيئته التي يعيش فيها، وقد يكون التطرف ا

تي وتقاس من خالل الدرجة ال .اتجاه الرفض التام، ويقع حد االعتدال في منتصــــــف المســــــافة بينهما

-1يتم الحصــول عليها على فقرات دور شــبكات التواصــل األجتماعي في الترويج للفكر المتطرف )

32.) 

 ًا: حدود الدراسة:بعسا

 .وجامعة الشرق األوسط األردنية ةوتتكون من شباب الجامعالحدود البشرية: 

تقتصــــــــــر هذه الدراســــــــــة في حدودها المكانية على الجامعات في المملكة االردنية  :الجغرافيةالحدود 

 الهاشمية.
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حتى نهاية  2016األول كانون ثاني شـــــــهر تطبيق هذه الدراســـــــة في الفترة بين  تم الحدود الزمانية:

 .2016 سنةشباط 

 محددات الدراسة: ًا:منثا

يتحدد تعميم نتائج هذه الدراســـــــــــــة بدالالت صـــــــــــــدق وثبات االســـــــــــــتبانة التي طورها الباحث 

 ألغراض هذه الدراسة. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 التمهيد:

في هذا الفصل يتطرق الباحث لبعض نظريات اإلعالم ذات العالقة بظاهرة التواصل االجتماعي      

التكنولوجي، ويستعرض مفهوم شبكات التواصل االجتماعي، وثم يستعرض ما يتعلق بمفهوم الفكر 

ي أجريت تالمتطرف والشبكة العنكبوتية. ويتضمن الفصل أيضًا للدراسات السابقة العربية واألجنبية ال

 في هذا المجال أو قريبًا منه.

 أواًل: اإلطار النظري

نتناول فيما يلي نظرية االستخدامات واإلشباعات، ونظرية الغرس الثقافي، وكذلك شبكات التواصل  

 االجتماعي، والفكر المتطرف.  

 نظرية اإلستخدامات واإلشباعات -1

التي تبلورت في بداية  ســــــــــــوف تعتمد الدراســــــــــــة على نظرية االســــــــــــتخدامات واإلشــــــــــــباعات

الســـــبعينات من القرن العشـــــرين كرد فعل لمفهوم قوة وســـــائل اإلعالم للســـــيطرة على جمهور وســـــائل 

 االتصال الجماهيري.

وتعنى هذه النظرية بدراســــة األتصــــال الجماهيري دراســــة تطبيقية منظمة، حيث تظهر هذه  

النظرية إيجابية الجمهور وتعتبره جمهورًا نشـــطًا وليس مســـتقباًل ســـلبيًا لوســـائل األتصـــال الجماهيري، 

حيث ينتقي األفراد الوســــــائل التي يتعرضــــــون لها وكذلك المضــــــمون الذي يشــــــبع رغباتهم وحاجاتهم 

 (.2005لنفسية واألجتماعية، عبر قنوات المعلومات والترفيه المتوفرة )كرادش، ا
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ويرى الباحث ان نظرية االستخدامات واإلشباعات هي النظرية التي تهتم بدراسة األتصال    

الجماهيري دراسة وظيفية منظمة. وتنحصر رؤيتها للجماهير على أنها فعالة في انتقاء افرادها لرسائل 

 وسائل اإلعالم.ومضمون 

وتهتم نظرية االســتخدامات واإلشــباعات بدراســة األتصــال الجماهيري دراســة وظيفية منظمة، 

فخالل عقد األربعينات من القرن العشــــــــــــــرين أدى إدراك عواقب الفروق الفردية، والتباين االجتماعي 

وســـائل ن الجماهير و على إدراك الســـلوك المرتبط بوســـائل اإلعالم، إلى بداية منظور جديد للعالقة بي

اإلعالم. وكان ذلك تحوال من رؤية الجماهير على أنها عنصـــــــر ســـــــلبي غير فعال إلى رؤيتها على 

أنها فعالة في انتقاء أفرادها لرســـــــــائل ومضـــــــــمون مفضـــــــــل من وســـــــــائل اإلعالم )مكاوي، والســـــــــيد، 

 ر باالعالم؟( فلم يعد الســـــــــــــؤال ماذا يفعل اإلعالم بالجمهور؟ بل ماذا يفعل الجمهو 239،ص2004

ولماذا يســــــــــــــتخدم الجمهور المنتجات اإلعالمية؟ وما هي اإلشــــــــــــــباعات التي يحققها؟ وتنطوي هذه 

األســــئلة عن انتقال موضــــوع التأثير من مضــــمون المادة اإلعالمية فحســــب إلى الســــياق االتصــــالي 

المضــــمون ببرمته، فمنبع اإلشــــباعات التي يحصــــل عليها المتلقي من اإلعالم الجماهيري، قد يتعلق 

الخاص للرســــــــالة أو التعرض للوســــــــيلة اإلعالمية بحد ذاته. أو بالوضــــــــعية  األتصــــــــالية الخاصــــــــة 

( حيث تستند نظرية االستخدامات واإلشباعات 155، ص2002المرتبطة بوسيلة إعالمية ما )مهنا،

 ىعلى الطرق التي يختارها المســــــــــــــتهلكون بنشــــــــــــــاط لتلبية حاجاتهم الخاصــــــــــــــة، فهذه النظرية ال تر 

المســــــتخدمين كمســــــتهلكين ســــــلبيين تســــــيطر الصــــــناعة اإلعالمية على ســــــلوكاتهم ولكنها ترى بأنهم 

 (.George Rodman. 2009 مسؤولون عن اختيارهم ألي إعالم يستخدمون وكيف يستخدومنه.)

يعد الياهو كاتز ) عالم األتصــــــــــال االمريكي( أول من وضــــــــــع اللبنة األولى في بناء مدخل 

م حيث تحول االنتباه من الرســـــــالة اإلعالمية إلى الجمهور 1959شـــــــباعات عام االســـــــتخدامات واإل
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الذي يســـــــتقبل هذه الرســـــــالة وبذلك التغى مفهوم قوة رســـــــائل اإلتصـــــــال التي كانت تنادي بها بعض 

 النظريات كنظرية الرصاصة.

وظهر مفهوم الجمهور النشـــــــط الذي حول دراســـــــة عالقة الجمهور بوســـــــيلة اإلتصـــــــال من  

بة على ســــــؤال )ماذا( إلى اإلجابة على ســــــؤال )لماذا(، للتعرف على أســــــباب تعرض الجمهور اإلجا

لوســـــــائل اإلتصـــــــال وهو ما يعرف بدافع المشـــــــاهدة، كما أنها تحاول التعرف على اإلشـــــــباعات التي 

 (.13، 2005يحققها التعرض لوسائل اإلتصال بالنسبة إلى الجمهور )العبد، 

روض التالية لنظرية االســــــتخدامات واإلشــــــباعات)الطرابيشــــــي، ويلخص كاتز وزمالءه الف   

 (:2006والسيد، 

جمهور وسائل اإلعالم جمهور نشط ويتسم بااليجابية والفاعلية ويرتبط استخدامه بوسائل االتصال  .1

 بأهداف محددة لديه.

فسه نالربط بين الرغبة في اشباع حاجات معينة واختيار وسيلة إعالم محددة يرجع الى الجمهور  .2

 وتحدده الفروق الفردية.

التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار الوسائل والمضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفراد هم  .3

 الذين يستخدمون وسائل االتصال وليس وسائل االتصال تستخدم الجمهور.

ليس و  االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل االتصال .4

 من خالل محتوى الرسائل التي تقدمها هذه الرسائل.

يكون الجمهور على علم بالفائدة التي تعود عليه وبدوافعه واهتماماته فهو يستطيع أن يمد الباحثين  .5

 بصورة فعلية الستخدامه لوسائل اإلعالم.

ماذج ن وبعد استعراض ألهم االستخدامات واالشباعات لهذه النظرية نستعرض فيما يلي أهم

 هذه النظرية.
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 أهم نماذج نظرية االستخدامات واإلشباعات

  نموذج كارتز وزمالءه 

يرى كارتز أن المواقف االجتماعية التي يجد األفراد أنفسهم بها هي التي تعمل على إقامة 

شباع االحتياجات إذ أن الموقف االجتماعية يمكن ان تسبب التوتر  العالقة بين وسائل اإلتصال وا 

اع الذي يشكل ضغطًا على الفرد مما يجعله يسعى إلى استخدام وسائل اإلتصال )عبد الحميد، والصر 

 (.223، ص1997

يؤكد هذا النموذج على دور المواقف االجتماعية التي تجعل الفرد الى البحث عن استخدام 

 وسيلة اتصال ألتخاذ موقف معين.

 نموذج روزنجرين 

التي تشكل نظرية االستخدامات واإلشباعات   يعرض هذا النموذج مجموعة من العوامل

جتماعية لدى اإلنسان، وتتفاعل هذه الحاجات مع  والتي تبدأ من تولد حاجات بيولوجية ونفسية وا 

الخصائص الفردية واإلطار االجتماعي المحيط بالفرد، وينتج عن ذلك مشكالت فردية وبالتالي تتولد 

ويتم ذلك من خالل التعرض لوسائل اإلتصال أوممارسة الدوافع لحل المشكالت أو إشباع الحاجات 

 (.209، ص2000أنشطة أخرى تحقق اإلشباعات المطلوبة ) مكاوي والشريف، 

حيث تشير هذه النظرية الى ان تفاعل الحاجات البيولوجية والنفسية واالجتماعية مع 

ع المختلفة لدى الفرد الدوافخصائص الفرد والمجتمع المحيط يؤدي الى موجود مشكالت وبالتالي تتولد 

 إلشباع حاجاته وبالتالي البحث عن وسائل اتصال أو انشطة لتحقيق حاجات.
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  نموذج بالمجرين وروبين 

يهتم هذا النموذج بالربط بين استخدام الفرد لوسائل اإلتصال واإلشبعات المتوقعة من هذا 

، 2007باإلشباعات المتحققة فعليًا)العبد، االستخدام، حيث يتم كذلك مقارنة اإلشباعات المتوقعة 

 (17ص

ويشير هذا النموذج الى ان الفرد يربط بين استخدام وسائل اتصال وبالتالي المقارنة بين 

 اشباعاته المتوقعة مع اشباعاته المتحققة.

 نموذج ويندال 

ر إستخدام ايعرض هذا النموذج كذلك العالقة بين االستخدامات والـتأثيرات والربط بينهما، فقر 

 وسائل اإلتصال يأتي نتيجة عدة مراحل تتمثل باآلتي:

 تفاعل العالقات الخارجية والذاتية بما فيها اإلهتمامات واإلحتياجات.  -

دراك مضمون الرسائل اإلتصالية. -  رسم التوقعات وا 

 قرار إستخدام الوسيلة اإلتصالية بعد المفاضلة بينها وبين وسائل شغل أوقات الفراغ األخرى -

 (.18، ص2005)العبد، 

تضــفي نظرية اإلســتخدامات واإلشــباعات صــفة إيجابية على جمهور وســائل اإلتصــال فمن 

نما يختار األفراد  خالل هذه النظرية ال تعد الجماهير مجرد مســــتقبلين ســــلبيين لرســــائل اإلتصــــال. وا 

تهم النفســية حاجابوعي وســائل اإلتصــال التي يرغبون في التعرض إليها، ونوع المضــمون الذي يلبي 

 واالجتماعية من خالل قنوات المعلومات والترفيه المتاحة.

 عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات

 فيما يلي نستعرض لهم عناصر االستخدامات واالشباعات وهي على النحو التالي:
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أن النظريات القديمة كانت تنظر إلى الجمهور  Howit: يزعم هوويت افتراض الجمهور النشط -1

باعتباره متلقيا ســـــــــــلبيا أمام قوة الرســـــــــــالة وتأثيرها الفعال حتى ظهر مفهوم الجمهور العنيد الذي 

يبحث عما يريد أن يتعرض إليه، ويتحكم في اختيار الوســــــــــائل التي تقدم هذا المحتوى )مكاوي، 

ض النظرية التي كانت تنظر للجمهور باعتباره ( حيث أعاد هذا االفترا243، ص2004والسيد، 

متلقيًا ســـــلبيًا ال حول له وال قوة ويســـــهل التأثير عليه وأصـــــبح ينظر إليه على أنه جمهور نشـــــيط 

يشـــــــي، )الطراب ينتقي ويختار ما يهمه من رســـــــائل وســـــــائل األتصـــــــال ليشـــــــبع حاجاته في النهاية

 (.267، ص 2006والسيد،

ا اتصف بالعناد إال أنه ما زال أسير الرسالة والدليل على ذلك ويرى الباحث أن الجمهور مهم

ما نالحظة من تأثير اإلعالم على الجمهور وخصوصًا الشباب منهم ، حيث يتم متابعة المشاهير 

من خالل اإلعالم ويسعون في الغالب إلى تقليدهم من خالل لباسهم وحالقتهم وغيرها، بإضافة إلى 

 وهذا ما نالحظه من خالل الفكر التنظيمي المتطرف لداعش.تأثرهم األفكار المتطرفة 

 :الصول النفسية واإلجتماعية إلستخدامات وسائل اإلتصال  -2

ال يتعامل أفراد الجمهور مع وسائل اإلتصال باعتبارهم أفراد معزولين عن واقعهم االجتماعي 

نما بإعتبارهم أعضاء في جماعات إجتماعية منظمة وبذلك فالعوامل ال ل: ديمغرافية واإلجتماعية مثوا 

النوع، السن، المهنة، المستوى التعليمي، والمستوى االقتصادي واإلجتماعي لها تأثيرها في استخدام 

 (.211، ص2000أفراد الجمهور لوسائل اإلتصال)مكاوي، والشريف، 

تالي لكما إن العوامل النفسية تؤدي إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بحاجة إلى اإلشباع وبا

تحدد العديد من االستخدامات لوسائل اإلتصال، حيث تقوم نظرية االستخدامات واإلشباعات على 

افتراض أن األفراد المختلفين يختارون ألنفسهم مضامين إتصالية مختلفة وفقًا للفروق النفسية 

 (.20، ص2005بينهم)العبد، 
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 حاجات ودوافع إستخدام وسائل التصال  -3

ار إلى شيء إذا وجد تحقق اإلشباع والرضا، وتتمثل أنواع الحاجات التي الحاجة إلى االفتق

 يسعى أفراد الجمهور إلى إشباعها عن طريق التعرض لوسائل اإلتصال فيما يلي:

  احتياجات معرفية: وتتمثل في الحصول على المعلومات عن طريق الموضوعات المختلفة ومنها

 البيئة المحيطة.

 شباع الحاجات الجمالية والعاطفية مثل: الحاجة احتياجات عاطفية: وتتمث ل في تحقيق المتعة وا 

 إلى الحب والصداقة.

 .تحقيق االندماج الذاتي: وتأتي تلك الحاجة من رغبة الفرد في تقدير الذات 

 .الحاجة الى التفاعل االجتماعي: وتتمثل في تحسين  عالقات الفرد مع أسرته واصدقاؤه 

  الهروب من المشاكل الشخصية والرغبة في اللهو واإلندماج في المضمون إزالة التوتر: وتتمثل في

 (.88، ص2001اإلتصالي )كامل، 

توجد وجهات نظر متباينة لدراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم ولكن بوجه عام 

 (:246، ص2004فإن معظم دراسات االتصال تقسم دوافع إلى فئتين هما) مكاوي، والسيد، 

  نفعية: وتستهدف التعرف على الذات، واكساب المعرفة والمعلومات والخبرات وجميع دوافع

 أشكال اتعلم بوجه عام والتي تعكسها برامج األخبار والبرامج التعليمية والثقافية.

  دواقع طقوسية: وتستهدف تمضية الوقت واالسترخاء والصداقة واأللفة مع الوسيلة والهروب من

 الفئة في البرامج الخيالية مثل المسلسالت واألفالم والمنوعات وغيرها.المشكالت وتنعكس هذه 

 التوقعات من وسائل اإلعالم  -4

( وبذلك فالتوقعات 23يرى كاتز ان التوقعات هي اإلشباعات التي يبحث عنها) حسن، ، ص

ق الفردية و تساهم في اختيار الوسائل والمضامين، وتختلف توقعات األفراد من وسائل اإلعالم وفقاً للفر 
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وكذلك وفقًا ألختالف الثقافات، ويرى شرام في هذا الشأن أن األنسان يختار إحدى وسائل اإلعالم 

 (.296، ص2005المتاحة التي يظن انها سوف يحقق له افشباع النفسي المطلوب )ويليام ورخرون، 

ن ث عويرى الباحث ان هناك دراسات عديدة أشارت إلى وجود عالقات ارتباط بين البح 

اإلشباعات والتعرض لوسائل اإلعالم، ويعبر زيادة تعرض الجمهور بوجه عام لوسائل افعالم عن 

 نشاط هذا الجمهور، وقدرته على اختيار المعلومات التي تلبي احتياجاته.

وتعد اشباعات وسائل اإلعالم بمثابة المحصلة التي تترتب على استخدامات الجمهور لوسائل 

شباعات التي تتحقق لدى الجمهور وفقًا لنوع الوسيلة ونوع المضمون المقدمة اإلعالم وتتوقف اإل

 (.277وطبيعة الظرف االجتماعي الذي تم فيه االتصال )الطرابيشي، والسيد، ص

وتشمل االشباعات الناتجة من التعرض لمضامين وسائل اإلعالم وهي نوعين اشباعات 

شباعات اجتماعية يقصد بها شبكة عالقاتتوجيه تضمن الحصول على المعلومات وتأكيد ال ه دافع، وا 

 االجتماعية.

واشباعات العملية هي ال ترتبط بخصائص محتوى عملية االتصال، بل تتعلق بطبيعة عملية 

االتصال واختيار نوعية الوسيط الذي يتم التعرض إليه وتشمل: إشباعات شبه توجيهية مثل الشعور 

ثاني اشباعات اجتماعية كالتخلص من الملل وعدم الشعور بالوحدة بالمتعة وتجديد النشاط والنوع ال

 والشعور بالتواجد مع اآلخرين.

استعرضنا فيما سبق ألهم الجوانب المتعلقة بنظرية استخدامات واالشباعات وتم التركيز  

على العناصر التي تشير لماذا تستخدم هذه النظرية، حيث اشرنا الى عناصر االستخدامات 

 عات وكذلك أهم نماذج هذه النظرية.واإلشبا
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 نظرية الغرس الثقافي -2

ترجع أصول هذه النظرية إلى العالم األمريكي جورج جربنر عندما درس تأثير وسائل االتصال 

الجماهيرية على البيئة الثقافية. وتعد نظرية الغرس الثقافي التي نشأت في الواليات المتحدة األمريكية 

االتصال التي تقدم تصورًا تطبيقيا لألفكار الخاصة بعمليات بناء المعنى، وتشكيل من أهم نظريات 

الحقائق االجتماعية، والتعليم من خالل المالحظة. وتدرس النظرية قدرات وسائل اإلعالم في تشكيل 

 نمعارف األفراد والتأثير على إدراكهم للحقائق المحيطة بهم، خصوصا بالنسبة لألفراد الذين يتعرضو 

 (152، ص2011إلى وسائل اإلعالم بشكل متكرر وكبير. )مراد، 

يعرف الغرس الثقافي بأنه" ما تفعله الثقافة، وهو ال يعني السببية بالرغم من أن الثقافة هي  

الوسيلة الدراسية التي يعيش فيها الناس وفيها يتعلمون فالغرس نادرًا ما يحدث تغيرًا إال بين األجيال 

فالغرس يعني المساهمة بالرغم من أنها عين معزولة. والمساهمة التي تنفذ وتنسق مع وأنماط الحياة 

السيل الرمزي من الصور واألشكال التي ينقلها التلفزيون ثم تحدث عمليات معقدة من التنشئة أو 

 (158، ص2016امتصاص ثقافة المجتمع.) الدليمي، 

ل اإلعالم يشكل مفاهيم الجماهير عن وترى نظرية الغرس الثقافي إن العالم الرمزي لوسائ

العالم الواقعي ويؤكد مدركاتهم عن الواقع ويشكل التلفزيون بيئة رمزية مشتركة يولد فيها األطفال 

وبذلك تتشابه مصادر التعرض اليومي للنماذج الثقافية لدى األطفال عن طريق وجود التلفزيون 

ف رمزي عالمًا رئيسيًا يقدم فيه العنف كشيء مألو المستمر في أغلب المنازل ومن ثم يصبح العالم ال

وأعتيادي حيث تستخدم معظم الشخصيات التلفزيونية العنف للفوز في صراع القوة ويتسرب العالم 

التلفزيوني إلى وعي المشاهدين عن طريق هذه الشخصيات فيرون العالم الواقعي مشابهًا للعالم 

 (165، ص2011التلفزيوني. )مراد، 
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الغرس عندما يقوم األفراد أواًل بتعليم عناصر من عالم التلفزيون، ثم ثانيًا حينما ويحدث 

يستخدمون ما تعلموه في بناء صور ذهنية لديهم، وتشكيل مفاهيم من عالم التلفزيون التي غرسها 

أثناء المشاهدة عن العالم الحقيقي والحقائق التي يتعلموها من عالم التلفزيون تصبح هي األساس 

لذي يبنون عليه نظرتهم عن العالم ككل، وبذلك فإن التلفزيون هو المصدر المهم للقيم واأليدلوجيات ا

. وهناك عدة نقاط يجب مراعاتها خالل البحث في ووجهات النظر واألحكام واالقتراحات والمعتقدات

 (160، ص2016كيفية حدوث عملية الغرس: )الدليمي، 

فروق فردية، ذلك الفروق تجعلهم يتأثرون بما حولهم بطرق أن أفراد المجتمع يختلفون، وذو  -1

 مختلفة.

ال تعمل عملية الغرس في فراغ، ولكن هناك عوامل تؤثر على نوعية ومجال التأثير الذي   -2

 يحدثه التلفزيون، ومنها العوامل الديموجرافية واالجتماعية والشخصية واإلطار الثقافي.

 فروض نظرية الغرس الثقافي: 

فروض الغرس الثقافي حول فرض أساسي مفادة أن التعرض المنتظم لوسائل اإلعالم تدور 

منها التلفزيون يؤدي تدريجيًا إلى تبني صور ذهنية وأفكار ومعتقدات ووجهات نظر حول الواقع 

 االجتماعي يماثل الواقع الذي تعرض له المشاهد من خالل الوسيلة اإلعالمية والتلفزيون.

أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد في مشاهدة التلفزيون أدرك الواقع واشار جربنر على 

االجتماعي بصورة أقرب إلى النماذج والصور الذهنية واألفكار التي يقدمها التلفزيون عن الواقع 

االجتماعي أي أنه كلما زاد التعرض لوسائل اإلعالم زاد االعتقاد بأن العالم الحقيقي يعكس مضمون 

 (87، ص2007عالم. وفيما يلي فروض نظرية الغرس الثقافي:)مكاوي، وسائل اإل



20 

 

إن الناس في المجتمعات المعاصرة، أصبحوا أكثر اعتمادًا على مصادر غير شخصية للخبرة،  .1

وأن صناعة الثقافة الجماهيرية التي تربط عناصر الوجود معًا وتكون الوعي المشترك، اصبحت 

 منتجًا تقدمه وسائل اإلعالم.

التلفزيون مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى، ينفرد باالستخدام غير االنتقائي من قبل  إن .2

ن الناس يمتصون المعاني المتضمة في عالم التلفزيون بشكل واع.  الجمهور، وا 

يدور الفرض الثالث حول التعرض التراكمي للتلفزيون حيث أن خلق وجهات نظر وغرس معتقدات  .3

 التعرض التراكمي الثابت والمتكرر لعالم التلفزيون. لدى اآلخرين، يرجع إلى

يرتبط هذا الغرض بتماثل وسائل التلفزيون حيث يقدم التلفزيون عالماً متماثالً من الوسائل الموحدة  .4

والصور المتكررة إلى الحد الذي يعتقد معه المشاهدين أن الواقع االجتماعي يسير على الطريقة 

 تلفزيون.نفسها التي تصور من خالل ال

يوجد ارتباط قوي بين حجم المشاهدة ومعتقدات المشاهدين حول الواقع االجتماعي بحيث تتشابه  .5

إدراكات كثيفي المشاهدة ويظهرون ادراكات ترتبط بعالم التلفزيون أكثر ارتباطهم بالواقع 

 االجتماعي.
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 تقييم نظرية الغرس الثقافي

ت التي تمثل أوجه القوة لها ولكن ال تخلو هذه لنظرية الغرس الثقافي العديد من اإليجابيا

 النظرية من السلبيات أيضًا، وفيما يلي عرض يمثل اإليجابيات والسلبيات كاًل على حدة.

 أواًل:  سلبيات نظرية الغرس الثقافي:

 (214، ص2001هناك مجموعة من سلبيات نظرية الغرس الثقافي منها: ) كامل، 

الثقافي أن تحدد الســــــبب والتأثير، فهل من الممكن أن ترجع جريمة لم تســــــتطع نظرية الغرس   -1

قتل إلى مشاهدة تلفزيون أو ترجع خوف الناس من السير فيالشوارع لياًل إلى مشاهدة التلفزيون 

 لفترات طويلة.

أرجعت نظرية الغرس الثقافي إدراك الفرد االجتماعي وتبني صور ذهنية ومعتقدات وأفكار   -2

ول هذا الواقع إلى كثافة المشاهدة وجلوس الفرد أمام التلفزيون لعدة ساعات ووجهات النظر ح

 دون االلتفاف إلى الفروق الفردية وعناصر الموقف االتصالي.

لم تضع نظرية الغرس الثقافي نوعية البرامج والمضامين اإلعالمية التي يتم التعرض لها، حيث  -3

يجة مشاهدة برامج ومضامين إعالمية معينة يرى هاوكنز وبنجري، أن الغرس يمكن أن يحدث نت

)محددة( وال يحدث الغرس نتيجة التعرض لكل البرامج والمضامين المعروضة في وسائل 

 اإلعالم.

يرى أصحاب مدخل االستخدامات واإلشباعات أن جربنر لم يبذل جهدًا للتفرقة بين أولئل الذي   -4

يقة انتقائية لئك الذين يشاهدون التلفزيون بطر يشاهدون التلفزيون بطريقة طقوسية أو روتينية، وأو 

 نشطة وأن الغرس بذلك يصبح تابعًا لمتغير الدوافع وليس متغير بحجم التعرض.
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تجاهل منظور الفرس المشاهد الذي يمكن أن يفسر مضمون ما يشاهده بطرق مختلفة عما  -5

اقع كما يستوعبه ي والو يحتويه النص، فهناك فروق بين الواقع كما يعبر عنه المضمون التلفزيون

المشاهد، فالرسالة التلفزيونية في رأي بعض الباحثين تعني أشياء مختلفة لجماهير مختلفة، أما 

الرؤية االجتماعية العامة التي تنطبع في أذهان الجمهور عن الواقع االجتماعي ربما ال تكون 

 واقعية.

من خالله الغرس ويرى مؤيدي هذا  أهملت نظرية الغرس )اآللية( أو الميكانيزم" الذي يحدث  -6

 االنتقاد أن بحث الغرس يحتاج إلى نوعين من الصدق:

 الصدق الداخلي: حيث يتحقق بوجود عالقة ارتباط ضعيفه بين التعرض والغرس. -أ

الصدق الخارج: وهو مرتبط بالعمليات المعرفية وكيفية االستفادة من خبرة التلفزيون وتطبيقها   -ب

 .على الواقع االجتماعي

 ثانيًا: إيجابيات الغرس الثقافي

رغم أن لنظريــة الغرس الثقــافي ســــــــــــــلبيــاتهــا إال أنهــا لهــا أيضــــــــــــــــًا إيجــابيــاتهــا والتي تتمثــل 

 (185، ص2016لدليمي، ا)في:

اهتمت نظرية الغرس الثقافي بدراسة التاثير طويل المدى وهو ما يجعل النتائج صادقة في حالة  -1

وتتميز كذلك بأنها تهتم بدراســـــــــــــة التأثير بطريقة تتســـــــــــــم إتمام اإلجراءات بالطريقة الصـــــــــــــحيحة 

بالعموم، بداًل من التركيز على مضــــــمون واحد مما يعطي نتائج شــــــاملة، وهي بذلك تختلف عن 

النماذج والنظريات األخرى التي تهتم بدراســـــــــــة حالة فردية مثل دراســـــــــــة نوعية رســـــــــــالة إعالمية 

 معينة.
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مداخل األخرى مما زاد من قوة منطقها وتماســــــــــــــكها اســــــــــــــتفادت نظرية الغرس من العديد من ال -2

المنهجي والنظري في تفســــــــــــــير اآلثار المعرفية والوجدانية لالتصــــــــــــــال الجماهيري بل إن نظرية 

الغرس تحظى بتطبيقات في مجتمعات غير الواليات المتحدة األمريكية فيما يمكن أن يســــــــــــــمى 

 الغرس على مستوى الثقافات المتباينة.

التجريبي لدراسة تأثيرات الغرس فعلى الرغم من أن مدخل الغرس التقليدي  استخدم التصميم -3

يرفض دراسة تأثيرات الغرس التصحي إال أن روسلون وبروسيوس استخدما هذا التصحيح في 

 دراستها الخاصة بتأثيرات الغرس التي تحدث للمراهقين من مشاهدة البرامج الحوارية.

تها على الجمع بين خصــــــــــائص النظريات المذهبية من حيث تتميز نظرية الغرس الثقافي بقدر    -4

قدرتها على وصف الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بنتائجها، وخصائص النظريات المنهجية من خالل 

احتوائهــا على خطوات منهجيــة ثــابتــة ومنظمــة وكــذلــك اســــــــــــــتخــدامهــا ألدوات بحثيــة تمكنهــا من 

 ة تطبيقية.الوصول إلى نتائج والتأكد من تحقيق فروضها بطريق

من شــروط نجاح أي نظرية في المجال العلمي هي القدرة على الصــوف والتنبؤ وتقديم العروض  -5

مكانية توظيفها في تطوير العلم، والمعرفة  التي يمكن اختيارها، وبســـــــاطة نســـــــبية في مفاهيمها وا 

 فإن هذه الشروط تنطبق على نظرية الغرس الثقافي.

ة االستخدامات واالشباعات ونظرية الغرس الثقافي سوف وبعد استعراض أهم ما يتعلق بنظري

نستعرض فيما يلي لموضوع شبكات التواصل االجتماعي، وكيف يمكن لهذه الشبكات ان تعمل على 

 تقديم المعلومات والقضايا المختلفة والتي من خاللها يمكن أن تلعب دورا في تغيير قيم الفرد واتجاهاته.
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 شبكات التواصل االجتماعي  -3

يعد مفهوم مواقع الشبكات االجتماعية من المفاهيم المرتبطة باالنترنت والمجتمع االفتراضي 

التي ذات صيتها في السنوات األخيرة، وهذا ما نالحظه من خالل تزايد عدد مستخدميها بشكل كبير 

 دة من خدماتها.يوما بعد يوم منذ ظهورها األول عبر الشبكة وذلك بهدف االستفا

ال شـــــــك في أن العالم اليوم يعيش عصـــــــر ثورة االتصـــــــاالت والمعلومات، حيث كان لظهر 

الشـــــــــبكة العالمية للمعلومات" االنترنت" دورًا رئيســـــــــيًا في الثورة التي شـــــــــهدتها وســـــــــائل اإلعالم. ولم 

االجتماعية ية و يقتصر تأثير ظهور االنترنت على اإلعالم فقط، وأنما شمل كافة المجاالت االقتصاد

والسـياسـية واألمنية للعالم بأسـره إلى درجة وضـعت  مسـالة سـيادة الدول على أراضـيها موضـع شـك، 

إذ لم يعد بإمكان اي دولة مهما أمتلكت من أمكانيات تكنولوجية وأمنية أن تحجب المعلومات عن 

 (.2010مواطنيها أو عن العالم) أبو أصبع، 

الجديدة أصبحت في عصرنا الراهن، تؤدي دورًا كبيرًا في  يرى الباحث أن وسائل االتصال 

شـــتى المجاالت، بفعل تزايد اســـتعمالها وتنامي حضـــورها في الحياة اليومية لألفراد، إذ أصـــبح األفراد 

يعتمدون على هذه الوســـــــائل للقيام بمهامهم وأنشـــــــطتهم، والســـــــتقاء المعلومات المعلومات واكتســـــــاب 

جراء بحوثهم، و   للتوصل فيما بينهم، إلى غير ذلك من االستخدامات.المعارف، وا 

لقد أحدث هذا االســــــتخدام المفرط انعكاســــــات على مختلف الفئات المســــــتعملة، تتراوح بين  

العلمي، ) انعكاســات ايجابية وســلبية، على مختلف المســتويات االجتماعية، الثقافية، الســياســية.. ال 

2011.) 

لوســــائل االتصــــالية الجديدة، مواقع التواصــــل االجتماعي ويرى الباحث انه من أبرز وأهم ا  

التي ارتفع اســتعمالها بشــكل مهول، حيث ازداد عدد مســتخدميها بشــكل لم تعرفه أي وســيلة إعالمية 

من قبل. ولهذا فإن التأثير الكبير الذي أحدثته هذه التطبيقات والمواقع االلكترونية، قد نال االهتمام 
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والباحثين في مختلف العلوم اإلنســـانية واالجتماعية. بهدف تحديد طبيعة  الكبير من طرف الدارســـين

اآلثار المترتبة عن اســـــــــتعمال هذه المواقع في مختلف الميادين، والعمل على تجنب اآلثار الســـــــــلبية 

 منها.

ومع ظهور مواقع التواصــــل االجتماعي، دأب المتخصــــصــــون، على إيجاد تعاريف ومفاهيم 

 (. 2011)سكر،  وتؤدي إلى واقع أدوارهتناسب مهامه وأهدافه 

 تعريف مواقع الشبكات االجتماعية

لقد شهدت مواقع الشبكات االجتماعية انتشارًا واسعًا خالل السنوات األخيرة وتعددت وتنوعت 

محاولة تقديم العديد من الخدمات وتحقيق مختلف اإلشباعات. وتتعدد تعريفات مواقع الشبكات 

( على أنها برنامج Balas,2006باحث غلى رخر حيث يعرفها باالس ) االجتماعية وتختلف من

يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة االنترنت اين يمكن لالفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض لعديد من 

 Preece& Maloney)األسباب المتنوعة، وبالمثل يعرف بريس ومالوني كريشمار

Krichmar,2005)  مواقع التواصل االجتماعي على أنها مكان يلتقي فيه الناس ألهداف محددة

 وهي موجهة من طرف سياسات تتضمن عدد من القواعد والمعايير التي يقترحها البرنامج.

( على أن التواصـــــــل االلكتروني هو عبارة عن اســـــــتخدام Alger, 2007كما أشـــــــار رلجر )

قــــدراتــــه عنــــد التواصــــــــــــــــــل مع اآلخرين. كمــــا عرفتهــــا دانــــه الفرد للوســــــــــــــــــائط الكترونيــــة لتطوير 

على أنهــا مواقع الكترونيــة تتيح لالفراد خلق صــــــــــــــفحــة    .(Danah & Nicole,2010)ونيكولي

خاصــــــــــة بهم يقدمون فيها لمحة عن شــــــــــخصــــــــــيتهم امام جمهور عريض أو محدد وفقًا لنظام معين 

في االتصـــال، مع امكانية االطالع  يوضـــح قائمة لمجموعة من المســـتخدمين الذين يتشـــاركون معهم
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على صــــــفحتهم الخاصــــــة أيضــــــا والمعلومات المتاحة، علما أن طبيعة وتســــــمية هذه الروابط تختلف 

 وتتنوع من موقع إلى رخر.

وتتكون الشبكات من مجموعة من الفاعلين الذين يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات 

ت وغيرها، وتتم المحافظة على وجود هذه محددة مثل صداقات، أعمال مشتركة أو تبادل معلوما

 (.Xue Bai &Oliver,2010الشبكات من خالل استمرار تفاعل األعضاء فيما بينهم )

ل عملية التواصل بين وما يخص مجاالت التواصل الي تخدمها شبكة االنترنت لتسهي

ا: الكتابة ( على تنوع هذه المجاالت واختالفها وذكر منه24، ص2006) القاعود، األشخاص أكد

النصية والصوتية المرئية، كما توفر أغلب وسائل الراحة والترفيه والتسلية، ومن ناحية أخرى تفتح 

رفاقًا جديدة لتمنح األفراد الفرص للتعبيرعن ررائهم واتجاهاتهم بكل حرية وديمقراطية بعيدًا عن 

 المساءالت االجتماعية والسياسية.

جتماعي أدت دورًا مهمًا وكبيرًا في صنع صحوة " حرية ويرى الباحث أن شبكات التواصل اال

التعبير" التي دخلت في الجسم السياسي، والتي خلقت ساحة مفتوحة للمطالبات الشعبية المستمرة 

 باإلصالح السياسي.

لقد كســـــرت القبضـــــة الخانقة على وســـــائل اإلعالم من قبل بعض الدول، إضـــــافة إلى تعبئة 

ســــــــــــــبة الحكومات بطرائق غير متوقعة، مما جعل الحكومات تكافح وصــــــــــــــياغة الرأي العام، ومحا

لمواجهتها، مرة بشــــــن حمالت واســــــعة النطاق على المدونين والصــــــحفيين والمجتمع المدني، وأخرى 

باإلصــــالحات الســــياســــية واالقتصــــادية وغيرها، الفتين النظر للمنافســــة المتزايدة بين مواقع التواصــــل 

اب النــاس من خالل مــا تقــدمــه من خــدمــات اجتمــاعيــة وتعليميـة اإلجتمــاعي بــأنواعــه على اســــــــــــــتقطــ

وســـــياســـــية موجهة إلى المجتمع بجميع شـــــرائحه وخاصـــــة شـــــريحة الشـــــباب بمختلف مراحله العمرية. 

(Ghannam,2011) 
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حيث إن هذه المواقع تعد األكثر انتشـــــارًا على شـــــبكة االنترنت، لما تمتلكه من خصـــــائص  

ة، مما شـــــــــجع متصـــــــــفحي اإلنترنت من كافة أنحاء العالم على اإلقبال تميزها عن المواقع اإللكتروني

المتزايد عليها، وفي الوقت الذي تراجع فيه األقبال على المواقع االلكترونية، وبالرغم من االنتقادات 

، والتي  Facebook الشـــديدة التي تتعرض لها الشـــبكات االجتماعية على الدوام وخصـــوصـــًا موقع 

ادات بالتأثير الســـلبي والمباشـــر على المجتمع األســـري، والمســـاهمة في انفراط عقده تتهمه تلك االنتق

وانهياره، فإن هناك من يرى فيه وســــــــــــــيلة مهمة للتنامي وااللتحام بين المجتمعات، وتقريب المفاهيم 

والرؤى مع اآلخر، واإلطالع والتعرف على ثقافات الشــعوب المختلفة، إضــافة لدوره الفاعل والمتميز 

 (19، ص2012وسيلة اتصال ناجحة في االنقالبات واالنتفاضات الجماهيرية. ) المنصور، ك

للتواصــــل االجتماعي Facebook ووفقًا إلحصــــائيات حديثة فقد بلغ عدد مســــتخدمي موقع 

منهم يتمركزون في مصــــــــــــــر وتونس والســــــــــــــعودية  %70مليون مســــــــــــــتخدم  15في الوطن العربي 

ا بها شـــركة " ســـبوت اون" للعالقات العامة ومقرها دبي أن عدد واإلمارات، وكشـــفت دراســـة قامت به

، وذلك بعد إضافة 2009في العالم العربي ارتفع منذ شهر رذار عام  Facebook مستخدمي موقع 

مليون مســتخدم عربي خالل  ســنة واحدة،  3.5إدارة الموقع النســخة العربية منه، ما أدى إلى كســب 

المرتبة األولى عربيًا من ناحية مســــــتخدمي الموقع، حيث يبلغ  وذكرت الدراســــــة ان مصــــــر تأتي في

، تليها الســـــعودية في المرتبة الثانية، ثم تحتل المغرب Facebook مليون مشـــــترك في  3.5عددهم 

من  %23في المرتبة الثالثة، حيث أشــــــــــارت إلى أن Facebook التي يشــــــــــترك ثلث ســــــــــكانها في 

بي يســـــتخدمون النســـــخة العربية منه، فيما يصـــــل نســـــبة في العالم العر  Facebook مســـــتخدمي    

من المســتخدمين دون  %50. كما بينت الدراســة أن %50الذين يســتخدمون النســخة االنجليزية إلى 

من مســــتخدمي  %37معظمهم في المغرب وفلســــطين واألردن ولبنان وتونس واليمن، و 25ســــن ال 

 الموقع فقط هن من النساء.
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مية تزايد اإلقبال على اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعي في وتظهر اإلحصـــائيات العال

جميع أرجاء العالم، وبحســــــــــب هذه اإلحصــــــــــائيات فقد احتل األردن مرتبة متقدمة على المســــــــــتويين 

االجتماعية، وذلك بعد أن Facebook  العربي والعالمي في قائمة الدول األكثر اســــــــتخدامًا لشــــــــبكة

م، حوالي المليوني مشــــــــــترك. 2011في المملكة مع نهاية  Facebookســــــــــجلت قاعدة اشــــــــــتراكات 

(www.Socialbackers.com) 

ووفقــــًا ألحــــدث نتــــائج" تقرير اإلعالم االجتمــــاعي العربي" الــــذي أطلقتــــه برنــــامج الحوكمـــة 

م، فقد احتل األردن المرتبة 2012واالبتكار في كلية دبي لالدارة الحكومية، في نيســـــــــــــــان من عام 

، تلتها لبنان والكويت وتونس، بينما اســــــــــــــتمرت Facebookالثانية عربيًا من حيث مســــــــــــــتخدمي 

ـــة األولى، حيـــث أن موقع التواصـــــــــــــــــل االجتمـــاعي  ـــة المتحـــدة في احتاللهـــا للمرتب االمـــارات العربي

Facebook ( ( مليون أردني يملكون حسابات فيه. )1.9كشف عن انwww.uniem.org) 

وقد أظهرت إحصــائية متخصــصــة في قياس مســتخدمي موقع التواصــل االجتماعي العالمي" 

Facebook أن عدد مستخدمي الموقع من األردن تجاوز المليوني حساب. وقد بلغ عدد  حسابات "

Facebook ( مليون حســـــــــــاب، ليأتي ا2,075من االردن نحو )(حول العالم 60ألردن في المرتبة )

( من إجمالي عدد سـكان المملكة، %32.11من حيث اسـتخدام فيسـبوك. وشـكل هذا الرقم ما نسـبته)

ن هناك )6الذي تجاوز ال ) ( حســـاب على الفيســـبوك لكل مســـتخدم انترنت 1.18( ماليين نســـمة، وا 

كة نحو ي االنترنت في المملفي األردن، حيث بلغت نســــبة انتشــــار فيســــبوك بالنســــبة لعدد مســــتخدم

(118.12%( .)www.Socialbackers.com) 

م، فيما 2012( اشــــهر العام 6( الف خالل )263.2وزاد عدد مســــتخدمي فيســــبوك بمقدار )

مواقع ( ألف شـــــــــخص خالل العام الماضـــــــــي الذي شـــــــــهد إقبااًل شـــــــــديدًا على 600زادوا بأكثر من )

http://www.socialbackers.com/
http://www.uniem.org/
http://www.socialbackers.com/
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التواصل االجتماعي في ظل الربيع العربي. وتزيد نسبة انتشار االنترنت في األردن بين المستخدمين 

 (.8/2/2012( ماليين نسمة.) الرأي، 6( من إجمالي عدد السكان الذي يناهز )%45عن )

(، بواقع %58حيث بلغت ) Facebookوتشــــــكل فئة الذكور النســــــبة األكبر بين حســــــابات 

( من %42( ألف حســــاب لالناث بنســــبة )864.15يون حســــاب من األردن، مقارنة مع )( مل1.19)

( للــذكور %48( لالنــاث في فنلنــدا، )%53( للــذكور و)%47إجمــالي الحســــــــــــــــابــات، مقــارنــة مع )

( عامًا بشـــكل أكبر في 24-18( لالناث في ســـلوفينيا. وينتشـــر فيســـبوك بين الفئة العمرية )%52و)

( عامًا بمجموع 34-25( ألف حســـــــــــاب، وبين الفئة )884.7ت، بمجموع )األردن وفقًا لالحصـــــــــــائيا

( 20.5عاما فما فوق( هي األقل بمجوع ) 65( ألف حســـــــــــــــاب، فيما كانت الفئة العمرية )493.8)

 (node /www.talabanews.net/35155ألف حساب. )

ردن، متقدما ألووفقًا لموقع أليكســــــــا العالمي، يعتبر موقع فيســــــــبوك الموقع األكثر زيارة في ا

بذلك على مواقع عالمية أخرى مثل جوجل ويوتيوب وياهو وويندوز اليف، وتشــــــــــــــير إحصــــــــــــــائيات 

الموقع إلى أن أقرب دولتين من حيث نســـبة انتشـــار فيســـبوك هما الكويت وبلغاريا، حيث تزيد نســـبة 

ي، ( عن بلغاريا.)الرأ%0,5( عن الكويت، وتقل بــــــــــــــــــــــ )%0,34انتشــــــــار فيســــــــبوك في االردن ب )

8/2/2012) 

( ان مواقع 28، ص2011أما من حيث تعريف مواقع التواصـــــــل االجتماعي فيرى )ســـــــكر، 

التواصـــــــــــــــل االجتماعي هي: مواقع وتقنيات حديثة يتم فيها نقل األفكار والتجارب وتبادل الخبرات 

 والمعارف بين الناس بتفاعل إيجابي بواسطة رسائل تتم بين مرسل ومستقبل.

راســية التي ال تقل أهمية عن المرحلة الجامعية فإن اســتغراق المراهقين من وفي المرحلة الد 

طالب التعليم الثانوي في التعامل مع مواقع المحادثة عبر االنترنت، أو مواقع التواصــــــل االجتماعي 

والبريــــد االلكتروني وغيرهــــا يمكن أن    Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtubeمثــــل 
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ات ويكســــــــبهم اتجاهات ليســــــــت مالئمة لمرحلتهم العمرية أو انضــــــــمامهم في يعطيهم خبرات ومعلوم

مجموعات مجهولة األهداف الحقيقية مما يعد مضــــــيعة للوقت والجهد، كما يعرضــــــهم الضــــــطرابات 

 (.30، ص2007نفسية وعزلة اجتماعية)سراج، 

وقع ن موال بد من اإلشـــــــارة إلى أن هذه الشـــــــبكات تتيح العديد من الخدمات التي تختلف م 

 (:2011إلى رخر نوجزها في التالي )الحمصي، 

، وهي ملفات يقدم فيها الفرد بياناته األساسية، مثل األسم الملفات الشخصية أو صفحات الويب: -

السن، تاري  الميالد، البلد، االهتمامات، والصور الشخصية، ويعد الملف الشخصي هو بوابة 

 الوصول إلى عالم الشخص.

وهي خدمة تمكن الفرد من االتصال باألصدقاء الذين يعرفهم في الواقع،  القات:الصدقاء أو الع -

او الذين يشاركونه االهتمام نفسه في المجتمع االفتراضي. وتمتد عالقة الشخص ليس فقط 

بأصدقائه، ولكن تتيح الشبكات االجتماعية فرصة التعارف مع أصدقاء األصدقاء بعد موافقة 

 الطرفين.

تسمح هذه الخدمة بإرسال الرسائل، سواء إلى األصدقاء الذين في قائمة  :إرسال الرسائل -

 الشخص، أو غير الموجودين في القائمة.

تتيح هذه الخدمة للمســـــــتخدمين إنشـــــــاء عدد ى نهائي من االلبومات، ورفع  ألبومات الصوووووور: -

تاحة المشاركات لهذه الصور لالطالع عليها وتحويلها أيضًا.  مئات الصور، وا 

تتيح مواقع الشـــبكات االجتماعية فرص تكوين مجموعات ألهداف محددة، ويوفر  المجموعات: -

موقع الشـــــبكات لمؤســـــس المجموعة أو المنتســـــبين مســـــاحة من من الحرية أشـــــبه بمنتدى حوار 

وكذلك دعوة األعضـــــاء لتلك المجموعات،  مصـــــغر، كما تتيح فرصـــــة التنســـــيق بين األعضـــــاء

 د غير الحاضرين.ومعرفة عدد الحاضرين واعدا
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تم اســــــتخدام هذه الخدمة على المســــــتوى التجاري بشــــــكل فعال، حيث تســــــمح هذه  الصووووفحات: -

الخدمة بإنشاء حمالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب المنتجات التجارية فرص عرض السلع، 

 أو المنتجات للفئات التي يحددونها.

ما نب مختلفة، نستعرض فيبعد ان استعرضنا مفهوم شبكات التواصل االجتماعي من جوا

 يلي اهم خصائص الشبكات االجتماعي.

 خصائص الشبكات االجتماعية:

تتميز الشــــــــــبكات االجتماعية بعدد من الخصــــــــــائص التي تجعلها تتميز عن بقية التطبيقات 

والمواقع في شـــــبكة االنترنت، األمر الذي ســـــاهم في رفع أســـــهم هذه المواقع بالنســـــبة للمســـــتخدمين، 

هذه الخصـــائص من موقع غلى رخر إال أنها تشـــترك مع بعض في عدد من الخصـــائص ورغم تنوع 

 (:2012نوردها في التالي) بنت عبداهلل، 

التعريف بالذات: الخطوة األولى للدخول إلى الشبكات االجتماعية هي إنشاء صفحة معلومات  -

بنفسه من  يفشخصية وهي الصفحة التي يضعها المستخدم ويطورها، ويقوم من خاللها بالتعر 

خالل النص، الصور الموسيقى والفيديوهات وغيرها من الوظائف األخرى. كما تسمح مواقع 

التواصل االجتماعي لألشخاص بتعبئة وتنظيم العالقات االجتماعية وصفحاتهم الشخصية 

 بالطريقة التي يحب أصدقائهم رؤيتهم.

شـــــــــخاص بخلق صـــــــــداقات مع طرق جديدة لتكوين المجتمع: تســـــــــمح الشـــــــــبكات االجتماعية لأل -

أصدقاء يبادلوهم االهتمام والمحتوى، وبالتالي فهي تساهم بشكل فعال في تجسيد مفهوم المجتمع 

االفتراضـــــــــــي المتواجد منذ بداية تطبيقات األنترنت غير ان الشـــــــــــبكات االجتماعية دعمت طرق 

األساليب  مختلفجديدة لالتصال بين الناس، فمستخدمي هذه المواقع يخيرون في االتصال بين 
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الرقمية والتطبيقات المدمجة في مواقع الشبكات كما بإمكان األشخاص االنضمام إلى مجموعات 

 (.Romina,2008قراء الكتب للتواصل حول الكتب التي أحبوها، وغيرها من الخدمات)

 سهولة االستخدام: من بين األمور التي ساعدت بشكل كبير في انتشار الشبكات االجتماعية هي -

بساطتها لذا فإن أي شخص يملك مهارات اساسية في االنترنت يمكنه خلق وتسيير موقع شبكة 

اجتماعية، فمن قبل كان بإمكان األشخاص الحصول على تواجد عبر الشبكة من خالل الحصول 

على صفحات شخصية ولكن المشكلة كان صعوبة خلق هذه الصفحات وتطويرها واستضافة 

تكاليف. في حين أن الشبكات االجتماعية مجانية ومفتوحة أمام أمام  الموقع غالبا ما يتحمل

الجميع فأغلبيتها تتيح لألشخاص التسجيل فيها في الوقت الذي يتم فيه التسجيل في مواقع أخرى 

 من خالل إرسال دعوة من طرف أعضاء سابقين في الموقع.

ين أفرادها رها إلى تجسيد التفاعلية بالتفاعلية: لقد سعت مواقع التواصل االجتماعي منذ بداية ظهو  -

 لضمان االستمرارية والتطور.

االهتمام: هي شبكات تبنى من خالل مصلحة مشتركة مثل األلعاب، الموسيقى، سوق المال،  -

 (.Wasinee, op cit p20السياسة، الصحة والشؤون الخارجية وغيرها)

 أهم شبكات التواصل االجتماعي: 

بكات التواصل االجتماعي، حيث منذ الظهر األول لمواقع الشبكات فيما يلي استعراض ألهم ش

االجتماعية تعددت وتنوعت بين شبكات شخصية وعامة تطمح لتحقيق أهداف محددة، ومنذ بداياتها 

اختلفت المواقع التي تتصدر القائمة بين سنة واخرى. ومع تطور الشبكات االجتماعية أصبح تصنيفها 

 يرية، حيث تتصدر القائمة عدد من الشبكات وهي: يأتي بالنظر الى الجماه
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يعد موقع الفيسبوك واحدا من اهم مواقع التواصل االجتماعي، وهو  facebookموقع الفيسبوك -1

ال يمثل منتدى اجتماعيًا فقط وانما اصبح قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص أن يفعل 

 (.218، ص2008بواسطتها ما يشاء) صادق، 

على انه موقع اجتماعي على شبكة  facebook ( الفيسبوك2010الحضيف)حيث عرف 

االنترنت لتكوين األصدقاء الجدد والتعرف على أصدقاء الدراسة حول العالم، أو االنضمام إلى 

مجموعات وصفحات مختلفة، حيث يمكن للمشتركين في الموقع االشتراك في شبكة أو أكثر، مثل 

المناطق الجغرافية، أو المجموعات االجتماعية، وهذه الشبكات تتيح  المدارس، أو أماكن العمل، أو

للمستخدمين االتصال باألعضاء الذين هم في نفس الشبكة، ويمكن لهم أن يضيفوا أصدقاء 

 لصحفاتهم، ويتيحوا لهم صفحاتهم الشخصية.

يتكون الموقع من مجموعة من الشبكات تتألف من أعضاء وتصنيف المجموعات على و 

اإلقليم، ومكان العمل، والجامعة، والمدرسة وبإمكان المشترك الجديد أن يختار أحد تلك  اساس

 التصنيفات ثم يبدأ بالتصفح واختيار مجموعة لالشتراك فيها.

داخل المجموعات هناك مساحة للتحاور، والتعليقات إضافة إلى وجود نتيجة الشهر التي 

 تركون في المجموعة بدءا من االحداث اإلقليمية أو المحلية،تدون فيها أهم االخبار التي يهتم بها المش

حتى أعياد ميالد األعضاء، كما توجد مساحة إلعالنات البيع والشراء الخاصة باألعضاء، ولكل 

عضو مساحة يضيف فيها صوره شخصية غلى جانب وجود مدونات مرتبطة بالموقع، ويهدف الموقع 

 (.183، ص2011باب) الدليمي، بشكل عام إلى إتاحة التعارف بين الش

يستخدمها ماليين الناس في جميع أنحاء العالم  هو شبكة اجتماعية: Twitterموقع تويتر   -2

للبقاء على أتصال مع اصدقائهم وأقاربهم وزمالء العمل من خالل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم 

حرفًا ويمكن قراءتها  140والهواتف النقالة، وتسمح واجهة تويتر بنشر رسائل قصيرة تصل إلى 
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من طرف مستخدمي الموقع، ويمكن للمستخدم أن يعلن متابعته ألحد الشخصيات وفي هذه الحالة 

 .Bernardo Aيبلغ هذا الشخص في حال ما إذا هذه الشخصيات قد وضعت مشاركة جديدة)

Huberman and al ,2008.) 

عضــــــاء المســــــجلين بنشــــــر وتويتر أيضــــــا موقع لخدمة تدوين اجتماعية صــــــغيرة تســــــمح لأل

منشــورات صــغيرة تســمى تغريدات، ويســتطيع األعضــاء النشــر ومتابعة منشــورات اآلخرين من خالل 

اســــــــتخدام منصــــــــات وأجهزة عديدة، ويمكن الرد أو النشــــــــر على تويتر باســــــــتخدام الهاتف المحمول 

 (McMahom,2010) خالل واجهة المستخدم على الموقع بواسطة الرسالة النصية، أو من

ويمثل تويتر شبكة معلومات رنية مدعومة من الناس في جميع أنحاء العالم تسمح بمشاركة 

 ابةويجعل اإلج، ماذا يحدث اآلن واكتشاف" ماذا يحدث اآلن، حيث يطرح الموقع في واجهته السؤال:

تويتر جزءا من ولقد اصبح    Jeffrey Bellin,2012))تنتشر الى الماليين عبر العالم على الفور

نظم وسائل اإلعالم المختلفة حيث يمكن المستخدمين من استقبال تدفق المعلومات الواردة من كل 

 .(  Alfred Hermida,2010وسائل اإلعالم)

اختلفت اآلراء حول موقع يوتيوب وما إذا كان هذا الموقع شبكة   Youtubeموقع اليوتيوب   -3

اجتماعية اوال، حيث تميل بعض اآلراء إلى اعتباره موقع مشاركة الفيديو، غير أن تصنيفه كنوع 

من مواقع الشبكات االجتماعية نظرًا الشتراكه معها في عدد من الخصائص جعلنا نتحدث عنه 

ية الكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات واستقبال كأهم هذه المواقع نظرًا لألهم

 التعليقات ونشرها بشكل واسع.

ويقوم موقع يوتيوب على فكرة مبدئية هي: بث لنفسك أو ذع لنفسك، يوضه هذا الشعار في 

الصفحة االولى، وهو يعتبر أهم مكان في شبكة االنترنت للمشاركة في الفيديو المجاني الشعبي، إذ 

مل عليه يوميًا أفالم من صنع الهواة من حول العالم بعضها تم تصويرة بكاميرا جهاز الهاتف تح
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المتحرك لنقل حدث ما غريب أومضحك أومثير، وكثير منها تم انتاجه لدواع فنية أو سياسية أو 

 عاجتماعية أو جمالية أو حتى إليصال رسالة شخصية حول مسالة ما تهم منتج الفليم ويتضمن الموق

انوعًا ال حصر لها من كليبات الفيديو التلفزيونية واألفالم الغنائية المصورة ومدونات الفيديو اليومية 

يعمل يوتيوب وفق المنظمة التالية) صادق،   Videobloggingأو ما يطلق عليها الفيديو بلوغين

 (:216، ص2008

  وتصفح جميع انحاء العالميستطيع المستخدمون تحميل وتبادل مقاطع الفيديوا وتسميتها في ،

 ماليين المقاطع األصلية التي قام بتحميلها المستخدمون األعضاء.

  العثور على جماعات فيديو وااللتحاق وتسهيل االتصال مع من لديهم االهتمامات نفسها

واالشتراك في خدمة تبادل مقاطع الفيديو المقصورة على األعضاء وحفظ المقاطع المفضلة 

 شغيل المقاطع.ووضع قوائم ت

  دمج مقاطع الفيديوا الخاصة باليوتيوب مع مواقع الشبكة التي تستخدم تقنيات حديثة وأيضا

 جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة.

  يحتوي الموقع على المقاطع: األحدث والحاصلة على أعلى تقييم والتي تحظى بأكبر قدر من

 رى.النقاش واألكثر تفضيال واألكثر اتصاال بمواقع أخ

  تصنف ايضا مقاطع الفيديو الى ابواب مختلفة من الكوميديا والفن والرسوم المتحركة الى العلوم

 والتكنولوجيا.

هو تطبيق تراسل فوري، محتكر، ومتعدد المنصاب الذكية   WhatsAppموقع الوتساب   -4

زايا وخدمات موهي الهواتف التي ترسل وتستقبل المكالمات الصوتية والفيديو وفتح الملفات وتوفر 

تصفح اإلنترنت ومزامنة البريد اإللكتروني وخدمات التواصل االجتماعي، ويمكن باإلضافة إلى 

الرسائل األساسية للمستخدمين، إرسال الصور، الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط ويتزامن مع 
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ل )موقع فصجهات االتصال في الهاتف، لذلك ال يحتاج المستخدم إلضافة األسماء في سجل من

 .(2016ويكييديا، 

ومن ناحية فإن التنوع في هذه المواقع وكثرة استخدامها يزيد فرص التعارف والتعاون والتغيير 

في األفكار واالتجاهات. وان استخدام الشبكات االجتماعية اصبح يتزايد بشكل كبير حتى بين مختلف 

 الفئات العمرية.

لتواصل االلكتروني قد تزايدت في الفترة األخيرة ( أن أهمية اSteven, 2009يرى ستيفن )و 

خاصة مع زيادة استخدام الرسائل االلكترونية، والتخاطب الكتابي والصوتي اآلني وغيرها من أدوات 

 التواصل االلكتروني، مما أدى الى خلق لغة جديدة لتأكيد التواصل الحي بين األفراد.

(، فقد اشارت إلى تبادل األفكار من Simpson, 2005في الدراسة التي أجراها سينبون )و 

خالل التخاطب الكتابي عبر االنترنت ووسائل المحادثة قد أدى غلى تنمية مهارات التنور االلكتروني 

 لدى المتعلمين وزيادة المشاركة الفعلية بين األفكار المختلفة.

بكــة االنترنــت ( أنــه بــالرغم من الفوائــد العــديــدة لشــــــــــــــ2011وعلى  نحو مغــاير أكــد النوبي )

والتواصـل االلكتروني إال إنها ال تخلو من بعض السـلبيات التي ال تتوافق مع قيم المجتمع وبالتحديد 

 المجتمع المسلم، ومن هذه السلبيات الغزو الفكري وخصوصًا ألصحاب الفكر السطحي.

يات ر ويرى الباحث انه مع التطورات التي تشـــهدها شـــبكة االنترنت لم تســـتطع العديد من نظ

التأثير مواكبة هذه التغيرات، وهذا ما جعل نظرية االســــــــتخدامات واإلشــــــــباعات تتصــــــــدر العديد من 

البحوث التي تدرس اســــتخدام االنترنت والتي يأتي في مقدمتها االتصــــال الرقمي باعتبار أن الدخول 

هولة تطبيق ســـــــــللشـــــــــبكة هو أحد بدائل االســـــــــتخدام التي يختار الفرد من بينها لتلبية حاجاته وذلك ل

 الفروض الخاصة بنظرية االستخدامات واإلشباعات في هذه البحوث والدراسات.
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غير أن تطبيق هذه النظرية في بحوث االتصـــــــــــــــال الرقمي يتطلب مراعاة عدد من النقاط 

 (:254، ص2008األساسية التي نوجزها فيما يلي)عبدالحميد، 

اع الحاجات، حيث ان التجول في المواقع ال تعتبر شدة االستخدام بصفة عامة دليال على اشب -

المختلفة سمة من سمات شبكة االنترنت ولذلك يفضل البحث في عادات االستخدام واألنماط 

 السلوكية له.

يفرض اســتخدام شــبكة االنترنت والتجول بين مواقعها دراســة مشــكالت اســتخدام وقدرة المســتخدم  -

تباط بهذه المواقع ومحتواها أو وظائفها، كما على تجاوزها للداللة على قوة االســــــــــــــتخدام واالر 

يجب وضـــــع في عين االعتبار المعايير المختلفة لالســـــتخدام وخصـــــائص العادات نظرًا إلى أن 

 هناك فجوة بين الفئات االجتماعية المختلفة في استخدام األنترنت.

شباع الحاجات وكذلك يج لينا ب عومن جانب رخر يفترض مراعاة العالقة بين االستخدام وا 

أن نفرق في قياس شدة االستخدام بين االستغراق في المحتوى واالستغراق في التجول، ويجب أن 

نضع في عين االعتبار الحاجات المتجددة التي تظهر أثناء التجول واألخرى الدافعة إلى الدخول إلى 

 مواقع الشبكة واستخدامها.

ي تم تناول مفهومها وأهم من خالل اســـــــــــــتعراضـــــــــــــنا لشـــــــــــــبكات التواصـــــــــــــل االجتماعي والت

 خصائصها نتناول فيما يلي لمفهمو الفكر المتطرف وهو االساس لهذه الدراسة ومحورها.

 الفكر المتطرف  -4

رغم االختالف في تحديد مفهوم موحد للفكر المتطرف، إال أن هناك اتفاقًا على بعض  

 مضامين المفهوم. 

صار طرفًا... وتطرفت الشمس أي  جاء في لسان العرب ألبن منظور قوله) تطرف الشيء

(. كما ذكر في المنجد في اللغة  واألعالم أن" طرف 146، ص1990دنت للغروب( )ابن منظور، 
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في اللغة، وتطرف: أتى الطرف، وجاوز حد االعتدال. وتطرف في ررائه فهو متطرف: أي جاوز حد 

 (.464االعتدال فيها )المنجد في اللغة واألعالم، ص

أن معنى التطرف ســــــــــواء من جنس األفكار والتصــــــــــورات، أم من جنس  ويرى األوصــــــــــيف

الســــــلوك والوقائع" هو اخذ األمور بشــــــدة، واألقبال عليها بما يجاوز حد الوســــــط واالعتدال، ومجانبة 

 (.27، ص2004اليسر واللين والسماحة )األوسيف، 

ة، الســـياســـوالتطرف من حيث هو" مصـــطلح محدث يكون في الدين، كما يكون في الفكر و  

 (.9، ص2000واألخالق والسلوك، وهو إتيان غاية الشيء ومنتهاه" )الحقيل، 

أما الشخص المتطرف فهو الذي يميل إلى أحد الطرفين أو إلى احد جانبي هذا الطريق 

الميسر، فيجاوز حد االعتدال، ويتخذ مواقف صلبة من العقيدة في وجه الظروف المتغيرة التي تتطلب 

سير والتطبيق، ويلزم طرف في مواجهة الطرف اآلخر، ويلزم اتجاهًا معاكسًا نقيضًا مرونة في التف

 (.16، ص1977لخصم حقيقي موجود في الواقع أو الخيال")رشوان، 

ويمكن تعريف الفكر المتطرف بأنه" ذلك النوع من الفكر الذي يخالف القيم الروحية   

لمجتمعي، وهو ذلك النوع من الفكر الذي يخالف واألخالقية والحضارية للمجتمع، ويخالف الضمير ا

(. كما 15، ص2010المنطق والتفكير السليم، ويؤدي إلى ضرب وحدة وكيان المجتمع")طالب، 

( الفكر المتطرف على أنه" نوع من أنواع التطرف الذي يصعب 37، ص2005عرف )السعيدين، 

رف ار، حيث يتسم هذا النوع من التطفيه النقاش مع صاحبه حول ما يؤمن به وما يعتقد به من أفك

باالنغالق الفكري واالنكفاء على الذات، ويصادر رراء اآلخرين ممن يعارضونه الراي، ويصل به 

األمر إلى درجة تعجل الشخص الذي من هذا القبيل يرفض أن يناقش فكر غيره، أي أن الشخص 

 يؤمن به من مبادئ". صاحب الفكر المتطرف يتصف بالجمود ال يقبل معه أي حوار فيما
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بعد ان تناولنا مفهوم الفكر المتطرف من وجهات نظر مختلفة، نتناول فيما يلي اهم مظاهر 

 الفكر المتطرف.

 مظاهر الفكر المتطرف   

للفكر المتطرف مظــــــاهر وأعراض كثيرة تــــــدل عليــــــه، وفيمــــــا يلي أهم هــــــذه المظــــــاهر   

 واألعراض:

االعتدال في المعتقد والسلوك إلى التطرف والتنطع والتشدد، الغلو في الدين، ويعني مجاوزة حد  .1

وهو ظاهرة قديمة أحدثت، وال تزال في األمة العربية االسالمية اضرارًا بالغة، وهو يتعارض مع 

أصل الدين من توحيد هلل تعالى بالعبادة وتجريد المتابعة للرسول صلى اهلل عليه وسلم، ألن الغالة 

 (.2006يلزمهم به اهلل، ويستخدمون العنف إللزام غير بذلك)الوهيبي،  يلزمون أنفسهم بما لم

تنبني اإلرهاب والعنف باعتباره أسلوب عمل ووسيلة لتحقيق األهداف، ويؤدي هذا المظهر الى  .2

نشر الرعب والفزع وترويع اآلمنيين وقتل األبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة على حد 

والسلم االجتماعي والوطني بكل مقوماته، وقد يؤدي الى تهديد األمن  سواء، واإلخالل باألمن

 (.74، ص2006اإلقليمي والدولي)المالكي، 

التكفير، ويعد هذا المظهر من أخطر مظاهر الفكر المتطرف، حيث يترتب عليه غسقاط الكفر  .3

 على االخرين، ومن ثم استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم.

حريم غير علم، وفيه يتجرأ الفرد على أحكام الدين، فيصدر الفتوى بالتحليل والتالتجرؤ على الفتوى ب .4

والتكفير والتبديع والتفسيق، دون صحيح لنصوص القررن والسنة وأحكامها ومقاصدها، ودون أدنى 

 تأهيل علمي شرعي الستنباط األحكام.
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يتعصب اء مخالفية، و التعصب للرأي، ويعني عدم اعتراف المتعصب لآلخرين، ويلغي الشخص رر  .5

لنفسه ورأيه ومذهبه وشيخه، وال برأي رخر، وأحيانًا يتجاوز التعصب للرأي حدة وتزداد خطورته 

حين يحاول الشخص فرض رأيه على االخرين بالقوة والفلبة، ويسعى إلى أقصاء اآلخرين من 

وره في أوضح صخالل اتهامهم باالبتداع والكفر والخروج من الدين،وهذا هو اإلرهاب الفكري 

 التي تقل خطوره عن االرهاب الحسي أو المادي، بل تكون مقدمات له.

التقليد األعمى، ويعني ثقة المقلد بشــــــخص أو رمز معين يقلده بثقة عمياء، ويلتزم برأيه ومنهجه  .6

 دون تمحيص.

التمحور حول الشــخصــيات والجماعات واألحزاب، حيث يصــل األمر الى تقديس بعض القيادات  .7

موز، ومن ثم القبول المطلق لما تراه هذه القيادات والرموز وتنادي به، وعدم قبول االعتراض والر 

او النقد العلمي، إذا وجه اليها، بل يمكنه أن يشـــــــن اتباعهم حمالت عنيفة تجاه كل من ينتقد أو 

 يفند رراءهم، حتى ولو كان الطرف اآلخر نزيهًا وموافقا لمبادئ االسالم وقيمه.

ى تولي الزعامة، وتعني محاولة فرض الذات على اآلخرين، والســـعي للهيمنة عليهم، الحرص عل .8

وتلمس الشهرة والجاه والسمعة، وذلك من خالل تبني بعض اآلراء المتشنجة، أو اصدار الفتاوى 

المتشـــــــددة او الشـــــــادة، وافتعال الخصـــــــومات مع اآلخرين، وتقديم أنفســـــــهم ورموزهم باعتبار قادة 

 ء وأمراء لتلك الجماعات.ومصلحين وزعما

دراكها)المالكي،  .9 فســـاد التصـــور وضـــعفه، حيث إن بعض الناس عنده فســـاد في تصـــور األمور وا 

 (.78-75، ص2006

تشـــويه الحقائق، حيث يتســـم الشـــخص صـــاحب الفكر المتطرف بقدرته على قلب المفاهيم  .10

ريق دلــة عن طوتشــــــــــــــويــه الحقــائق لــدى الفكر المتطرف تكمن في الرفض القــاطع للحقــائق واأل

التحريف والتشـــويه والتســـفيه والقدرة على خلق األكاذيب، إضـــافة الى تكذيب اآلخرين وعدم الثقة 
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فيهم، والميـل الى التحريض والتـرمر عليهم عن طريق اخفـاء الحقـائق والتشــــــــــــــكيـك فيهـا)الـدغيم، 

 (.112، ص2005

 الفكر المتطرف والشبكة العنكبوتية
خدماتها المختلفة كوســـــــيلة رئيســـــــة في تقديم الدعم المعنوي تســـــــهم الشـــــــبكة العنكبوتية عبر 

والفكري ألصــــــــــحاب الفكر المتطرف في تأجيج العواطف وتهييج االنفعاالت لدى الشــــــــــباب بالتركيز 

على عنصــرين مهمين، أولهما الخطاب الحماســي، وثانيهما، توظيف األحداث الدولية والمظالم التي 

سف مع بعض القرارات التي تتخذها الدول العربية واإلسالمية تقع على المسلمين وربطها بشكل متع

مضــطرة وفق مصــالحها، حيث تقوم بعض جماعات التحريض باســتغالل انعدام الرقابة على محتوى 

الشـــبكة العنكبوتية، وذلك بترويج خطاب عاطفي مركز وعنيف تصـــب مضـــامينه في ما يؤجج ثقافة 

 (.54، ص2006سات والرموز السياسية والدينية) بوادي، التكفير والتفسيق والتشكيك في كل المؤس

يرى الباحث ان أثر الفكر المتطرف عبر الشـــــــبكة االلكترونية بات واضـــــــحا، حيث ظهرت  

نتائجة بشـــــكل ملموس في ما تكشـــــف أثناء وبعد األحداث اإلرهابية التي روعت المســـــلمين في كثير 

 ل الماضية. وأثر هذه المواقع كبير خاصة بما تملكهمن المدن العربية واإلسالمية في السنوات القالئ

من حيوية وســــرعة. اســــتجابة لألحداث المختلفة ومعايشــــتها بشــــكل ذكي لهموم الناس، مما أدى الى 

زيادة اإلقبال عليها، خاصـــــــة في ظل الضـــــــعف العام للمواقع التي يفترض أن تقدم الفكر الصـــــــحيح 

 لشباب.والفهم الواعي لمشكالت العصر واحتياجات ا

يغلب على المواقع الرســــــمية الضــــــعف الفني وفقر المحتوى وعدم الحيوية والتجديد بالشــــــكل 

الذي يضــــــــــمن جذب الشــــــــــباب لهذه المواقع وتفاعلهم معها، وال يأتي ذلك اال بالنزول الى مجتمعات 

الشـــباب واســـتخدام لغتهم وانتهاج حيويتهم ووضـــع المفاهيم المرتبطة بالجهاد في ســـياقها وضـــوابطها 

رعية من دون مزايدات أو تنازالت قد تصـــرف هؤالء الشـــباب الى المواقع التحريضـــية، التي تدفع الشـــ
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بالشـــباب الى أتون المواجهة في مجتمعهم من دون وعي بالمشـــكالت التي قد تنجم من االنخراط في 

، 2007بعض المجموعات الفكرية، التي ال ترى إال العنف منهجًا وأســــلوبًا وحيدًا للتغيير )الشــــهري، 

 (.2ص

ولقد عززت بعض مواقع الشـــــبكة العنكبوتية ومنتدياتها بعض المفاهيم الســـــلبية في المجتمع 

مما أدى إلى دفع الكثيرين إلى التحزب في شــــــــــــــلل فكرية ال تتجاوز، بل تتجادل وفق ثقافة التخوين 

ف واالســــــــتعداء والتشــــــــويه أحيانًا، مما جعل مظاهر الخالف أوســــــــع وأوضــــــــح من مســــــــاحة االختال

اإليجابي الضــــــروري، الذي يحتاج إليه المجتمع إلثراء البيئة الثقافية بالتنوع في الطرح الفكري الالزم 

لمناقشة القضايا االجتماعية المختلفة بما يعزز ثقافة المشاركة المسؤولة ألبناء المجتمع في ما يخدم 

لبية، كما أنها ال السلوكية الس مصلحتهم لحاضرهم ومستقبلهم. والشبكة العنكبوتية ال تخترع الظواهر

يمكن أن تكون المســـــؤولة وحدها عن ترويج التيارات الفكرية، فالناس هم من يفعلون ذلك، ويوظفون 

خدمات الشــبكة العنكبوتية كغيرها من وســائل االتصــال  لعرض بضــاعتهم، مســتغلين حيوية الشــبكة 

خلف الرموز واألســـــــماء المســـــــتعارة، والفكر وانعتاقها من الرقابة الرســـــــمية، وقدرة هؤالء على التخفي 

المتطرف ال يجد له مكانًا عادة في أوعية وقنوات النشـــــر التقليدية، ألنها تمثل فكر مؤســـــســـــيها، كما 

 (.102، ص2004أنها تخضع لألنظمة المرعية في البلدان الصادرة فيها) عسيري، 

مثلى مكان المناســــــــــــب والقناة الوالمواقع االلكترونية توفر للفكر المتطرف وغير المتطرف ال 

للنشــــر والتواصــــل مع مســــتخدمي الشــــبكات العنكبوتية من دون قيود رقابية أومادية، حيث ال يتكلف 

إنشـــــــــاء موقع أوبناء منتدى حواري إال مبالغ زهيدة. والشـــــــــبكة العنكبوتية وال شـــــــــك هي الناقل األول 

شــــار ما يطرح من خاللها من جهة، لبيانات ووثائق أصــــحاب الفكر المتطرف المتطرف، لســــرعة انت

ومن جهة ثانية اســــــــــــتغالل هؤالء لخدمات الشــــــــــــبكة الفنية التي تمكنهم من التخفي عن عيون رجال 

األمن، بل لقد باتت الشــــــــــــــبكة وســــــــــــــيطًا مغريًا لهذه المجموعات المتطرفة لنقل بياناتها وخططها 
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 ات نجحت في وضع مواقع خاصة بماوتهديداتها إلى وسائل اإلعالم التقليدية، بل إن هذه المجموع

يضـمن مواقع االسـتضـافة المجانية العالمية، وقدرتها على االنتقال كاما اكتشـفت من مسـتضـيف إلى 

رخر، وكيف تروج لنفســــها ومواقعها الجديدة عبر المنتديات الشــــهيرة التي ال تخلو من متعاطفين مع 

 (.50، ص2004أطروحاتها، أو مؤيدين لرموز هذه الجماعات )عسيري، 

ويمكن إجمال وظائف الشبكات التواصل االجتماعي لفئات التطرف حسب ما ذكرها 

 (:2007الشهري)

: إعالمي ويشمل التعبئة المعنوية، وتحريض األنصار وشن الحمالت اإلعالمية)الحرب النفسية( الول

 ضد الخصوم.

نون يف فلطرق، منها توظ: االتصال والتنسيق بين أعضاء هذه المجموعات بالعديد من االثاني

 التشفير، خشية االنكشاف.

: توظيف خدمات وبرامج  الحاسب والشبكة العنكبوتية في مجال تعليم وتدريب عناصر هذه الثالث

المجموعات على العمليات التخريبية وفنون التخفي وتبادل األفكار حول طرق تضليل رجال 

 األمن وكيفية صناعة األسئلة والمتفجرات.

لى الرغم من أن هناك دور لشبكات التواصل االجتماعي للترويج للفكر المتطرف إال ولكن ع

انه يمكن أن يكون لهذه الشبكات دور في اتوعية بمخاطر الفكر المتطرف. حيث تعتبر شبكات 

التواصل االجتماعي من أكثر وسائل التكنولوجيا توظيفاً في التأثير على األفكار والمعتقدات. وتستخدم 

اعات المتطرفة هذه الوسيلة لنشر فتاويها ومنشوراتها مع قدرة تكنولوجية فائقة على االنتقال من الجم

موقع إلى رخر إذا هوجم أي موقع لهم. وفي ظل هذه الحرب االلكترونية مع التطرق واالنحراف 

رورة ضالفكري تأتي أهمية الشبكة العنكبوتية في التوعية بمخاطر هذا الفكر المتطرف، كما تأتي 
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إعداد جيل من الدعاة واألئمة والخطباء والمتثقفين المتخصصين في التعامل مع الشبكة االلكترونية 

 بسرعة وحرفية فائقة مع التمتع بقدرة على التفنيد الفكري والرد على الشبهات.

تستطيع سبكات التواصل االجتماعي أن تحد من الفكر المتطرف لدى أفراد المجتمع، وذلك و 

نشر القيم والمبادئ األخالقية النبيلة والقيم الدينية السمحة، مما يؤدي بدوره إلى جعل المجتمع بغرس و 

يسوده األمن واالطمئنان واالستقرار. كذلك يمكن للشبكة العنكبوتية أن تلعب دورًا مهما في هذا 

عد ، وتوافر ب الجانب إذا استخدمت كوسيلة من وسائل التربية والتعليم، وذلك عن طريق التعليم عن

المناهج الدراسية على الشبكة العنكبوتية، حيث يعد النسق التربوي أحد األنساق االجتماعية المهمة 

التي تؤدي عماًل حيويًا ومهمًا في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره، فإذا استخدمت الشبكة 

مع الل نقل معايير وقيم المجتااللكترونية في هذا الجانب سيؤدي إلى بقاء وتجانس المجتمع من خ

الى أفراده. كذلك تؤدي الشبكة العنكبوتية إذا استخدمت االستخدام السليم الى التضامن االجتماعي 

التي تغرس في نفوسهم قيم االنتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخلق التماثل االجتماعي 

 (.16، ص2005لمجتمع) اليوسف، الضروري للمحافظة على بقاء األمن واالستقرار في ا

اشرنا فيما مضى ألهم عناصر الدراسة الحالية، حيث استعرضنا في البداية الى نظرية 

االستخدامات واالشباع والتي استندت اليها هذه النظرية، ثم استعرضنا شبكات التواصل االجتماعي، 

لتواصل وأشرنا الى دور شبكات ا وأخيرا تناولنا الموضع الرئيسي لهذه الدراسة وهو الفكر المتطرف،

 االجتماعي في التاثير على فكر وقيم الفرد.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة 

إن مراجعة األبحاث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث يعود بالفائدة على الباحث 

في دراسته من عدة نواح، أهمها أنه تساعده في تكوين إطار نظري ثري من المعلومات يعينه في 

تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية ومن ناحية أخرى تكسبه معرفة بنقاط القوة والضعف في تلك 

لدراسات وبدوره يبلور مشكلة الدراسة ويحدد أبعادها، حيث أن مراجعة الدراسات السابقة والفروض ا

التي بنيت عليها ستقود الباحث الى اختيار طريق صحيح للبحث ويبعده عن تكرار بحث سابق أو 

ضوع و تكرار فكرة داخل البحث بطرائق وأساليب متعددة وأيضا إن مراجعة الدراسات السابقة تدعم م

 الباحث وتساعده في كيفية استخالص النتائج منها ومن غيرها. 

 الدراسات العربية:

 ( " المنظومة المنية واالثار السلبية واإليجابية لشبكة اإلنترنت". 2002دراسة الشهاوي، قدري )

هدفت الدراســــــــــة التعرف على اآلثار الســــــــــلبية واإليجابية لالنترنت من النواحي األمنية، وقد 

هرت الدراسة النتائج التالية: أن من اآلثار اإليجابية لالنترنت في المجال األمني توافر المعلومات أظ

بســـــهولة، أما أهم الســـــلبيات التي كشـــــفت عنها الدراســـــة فهي زيادة وقت عرض المواد اإلباحية على 

الثقافية لكثير اعية و االنترنت التي ال تتفق مع المبادئ الدينية وتتنافى مع األعراف والتقاليد االجتم

من الدول، وباإلمكان اســـتخدام شـــبكة اإلنترنت من قبل عصـــابات اإلجرام لنشـــر األفكار والتعليمات 

للــــــــــــــــــــتأثير على المجتمعات اآلمنة، كما أن التقنية الحديثة لالنترنت توفر إمكانية اختراقها لشـــــبكات 

راتيجية واألمنية للدول المســــــتهدفة. المعلومات الوطنية لدول أخرى، مما يؤثر على المصــــــالح االســــــت

وقد اشـــارت الدراســـة إلى أهمية تشـــجيع إعداد الدراســـات التي تهتم بالتاثيرات الســـلبية المتوقعة لزيادة 

اســــــــــــــتخدام االنترنت ووضــــــــــــــع ضــــــــــــــوابط فنية وتنظيمية تعارف عليها بين الدول، وبث مواد لتوعية 
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للحد من من ســــــــــــــلبيات اإلنترنت وخاصــــــــــــــة بين المجتمعات وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة االطراف 

 الدول اإلسالمية.

 ( بعنوان" مقاهي االنترنت واالنحراف إلى الجريمة".2002دراسة النفيعي، مزيد )

هدفت الدراســـة التعرف على أثر التعامل مع االنترنت في المقاهي على االنحراف الســـلوكي 

نة على االســـتبانة، وتم تطبيق الدراســـة على عي الجنائي للمرتادين، واعتمد الباحث في جمع البيانات

 ( فردًا من مرتادي االنترنت بالمنطقة الشرقية.125مكونة من )

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: وجود رثار سلبية نوعا ما للتعامل مع االنترنت في 

االنترنت  قات عبرالمقاهي على االنحراف السلوكي للمرتادين، وكان على رأسها وجود روابط في العال

قد تؤدي إلى عالقات غير شرعية بين الجنسين، وتبين من متوسط رراء أفراد عينة الدراسة من 

مستخدمي االنترنت الموقوفين بإصالحية الدمام ودار المالحظة االجتماعية حول أثر التعامل مع 

ة للتعامل مع ار سلبية كبير االنترنت في المقاهي على االنحراف السلوكي الجنائي للمرتادين، وجود رث

االنترنت في المقاهي على االنحراف السلوكي الجنائي للمرتادين، كان من اهمها أن مقاهي االنترنت 

تعتبر تجمعًا شبابيًا يتأثر كل مرتاد بسلوك اآلخر، واتضح كذلك وجود عالقات ذات داللة إحصائية 

رنت يرات الدراسة األساسية عن مقاهي االنتبين بعض المتغيرات الشخصية لفراد عينة الدراسة ومتغ

 واالنحراف إلى الجريمة بين مرتاديها.
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 ( بعنوان"  الشباب ومقاهي االنترنت. 2006دراسة الشماس)

اهتمت برراء الشباب حول المقاهي، ولمعرفة هذه اآلراء قام الباحث بتطبيق استبانة تضم  "

( طالبًا وطالبة من كليتي العلوم والتربية في جامعة 2024مجموعة أسئلة عن أفراد عينة عددهم )

 من الشباب أفراد العينة يقضون في المقهى %72دمشق، وبعد معالجة البيانات تم التوصل إلى أن 

( من أفراد العينة يرتادون مقاهي االنترنت بقصد %82-80( ساعات/ اسبوعيًا. أن مانسبته )1-3)

 يفضلون الدخول إلى المواقع العربية. %60-54التسلية والترفيه وتبادل الرسائل مع اآلخرين، و

جهة ا( بعنوان" نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق المن الفكري في مو 2006دراسة  المالكي )

 اإلرهاب" 

وهي دراسة وصفية لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

في الجامعات السعودية، وكان من أهداف الدراسة الكشف عن دور المؤسسات التعليمية في تحقيق 

األمن الفكري، ومدى ممارستها لهذا الدور حاليًا، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتم 

تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس السعوديين الذكور الذين يحملون درجة الدكتوراه الموجودين 

، وذلك في جامعات 2007/ 2006على راس عملهم خالل الفصل الدراسي األول عن العام الدراسي 

مية تمارس يالمملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان منها أن المؤسسات التعل

دورها في مجال تحقيق األمن الفكري بدرجة متوسطة بصفة عامة، كما تبين أن األدوار التي ينبغي 

للمؤسسات التعليمية القيام بها لتحقيق األمن الفكري يتمثل أهمها في ترسي  العقيدة االسالمية 

ن ان رهاب، كما تبيالصحيحة وتوعية الطالب بأخطار التفكير والغلو في الدين وبيان أخطار اإل

درجة أهمية قيام المؤسسات التعليمية بدورها في تحقيق االمن الفكري فيما يتعلق بالمعلم مرتفعة، وأن 

درجة ممارسة المؤسسات التعليمية حاليًا لدورها في مجال تحقيق األمن الفكري من خالل المعلم 

، وفيما ار المعلم ورفع مستوى ثقافتهمتدنية، ويجب أن يتبنى المعلم الوسطية واالهتمام بحسم اختي
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يتعلق بالمناهج فإن درجة أهمية قيام المؤسسات التعليمية بدورها في تحقيق األمن الفكري فيما يتعلق 

بالمناهج مرتفعة، وتبين أن درجة ممارسة المؤسسات التعليمية حاليًا لدورها في مجال تحقيق األمن 

امة، وعلى المناهج ان تعزز من قيم الوسطية والتسامح الفكري من خالل المناهج متوسطة بصفة ع

 واالعتدال لدى الطالب وتضمين المناهج الدراسية شرحًا وافيًا ألحكام اإلسالم.

( بعنوان" دور التلفزيون الردني في تشكيل اتجاهات الشباب 2007دراسة منصور، تحسين )

 الجامعي نحو قضية االرهاب".

ور التلفزيون االردني في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو هدفت الدراسة التعرف إلى د

قضية االرهاب في اطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعتماد، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام 

( مفردة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 371منهج المسح لعينة من الشباب الجامعي بلغت )

( بندا 92( سؤاال ارفق بها )13لتطبيقية، ثم صممت استبانة احتوت على )من طلبة جامعة العلوم ا

 لدراسة العالقة. واسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها: 

وجود عالقة بين مشاهدة التلفزيون وفترات المشاهدة والجنس، في حسن لم تثبت هذه العالقة في  -

 ساعات المشاهدة.

 فضيل الموضوعات السياسية، واالجتماعية، والرياضية.وجود فروق بين الذكور واالناث في ت -

بروز الفضائيات العربية، واالنترنت كمصادر أولى يتم االعتماد عليها للحصول على معلومات  -

حول قضية االرهاب، ووجود فروق بين الجنس، واالعتماد على المصار التالية: التلفزيون االردني، 

 اإلذاعة االردنية، األسرة، الجامعة.

احتلت اهداف الفهم في متابعة قضية االرهاب المرتبة االولى، تالها أهداف التوجيه ثم أهداف  -

 التسلية.
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تركزت السمات التي طرحها التلفزيون االردني في وصف االرهاب بالسمات العاطفية، ولم تظهر  -

 فروق في هذه السمات لصالح متغير الجنس.

كأحد رثار التعرض لمعلومات قضية االرهاب يليها  جاءت اآلثار الوجدانية في الترتيب األول -

 اآلثار المعرفية والسلوكية.

( بعنوان " دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات االجتماعية 2007دراسة عبد الفتاح )

 للشباب الجامعي"

ية عهدفت الدراسة إلى التعرف على دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات االجتما

 440للشباب الجامعي، اعتمدت المنهج المقارن وأداة االستبانة وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها 

مفردة من الشباب الجامعي المصري  في الجامعة االمريكية، وجامعة القاهرة، وجامعة األزهر، 

 اكتوبر. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: 6وجامعة 

ألولى بأعلى نسبة: أن المبحوثين يستخدمون االنترنت يوميًا من ساعتين إلى جاء في المرتبة ا -

 ساعات. 4أقل من 

جاء البريد االلكتروني كأكثر أداة يستخدمها المبحوثين للتواصل مع األفراد اآلخرين، يليه المحادثة  -

ال صالكتابية عن طريق الدردشة، ثم الرسائل السريعة، يلي ذلك االتصال بالصوت ثم االت

 بالصوت والصورة.

جاء في المرتبة اولى دافع الحصول على المعلومات بأعلى نسبة ثم المرتبة الثانية بفارق ضئيل  -

 في النسب دافع التواصل مع أفراد رخرين، ثم دافع التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ.

مباشرة  أكثر، يليهجاء في المرتبة االولة بأعلى نسبة االشباع يجعل المبحوث إنسان اجتماعي  -

وبفارق ضئيل في النسبة االشباع اخاص بسهولة وجود شخص يتحدث معه المبحوث في أي 

وقت، ويليه االشباع الخاص باسترجاع العالقة بين المبحوث وأفراد كانت عالقته بهم مقطوعة 
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هم عسابقًا، ثم االشباع الخاص يجعل المبحوث قادر على التواصل مع اآلخرين عندما يتحدث م

 وجهًا لوجه.

( بعنوان" استخدام الشبكة العنكبوتية في مواجهة انتشار الفكر 2009الدهاش، احمد )دراسة 

 المتطرف"

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى استخدام الشبكة العنكبوتية في مواجهة الفكر التطرف. 

ة والدعوة واإلرشاد بالمملك وتكون مجتمع الدراسة من العاملون في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

( 65العربية السعودية، وتم تطبيق الدراسة على جميع المسؤولين عن حملة السكينة بالوزارة وعددهم)

موظفًا. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه ال مسحي. وبعد تحليل النتائج توصلت 

 الدراسة إلى النتائج التالية:

ع اإللكترونية كوسيلة تواصل والتي تبث الفكر المتطرف هي أنها توفر ان أهم خصائص المواق -

مختلف الوسائط السمعية والبصرية المتعلقة بمنهجها الفكري، وكونها تروج للخروج على األنظمة 

مكانية استخدامها كشبكات اتصال بين من يحمل هذا الفكر.   والطعن بالعلماء، وا 

بها المواقع التي تبث الفكر المتطرف، أنها تروج المفاهيم أن أهم الخصائص العامة التي تتسم  -

الخاطئة لعقيدة الجهاد ولألفكار التكفيرية، أنها توقع الكثير من الشباب في حبائل جماعات 

 مشبوهة.

 أن للشبكة العنكبوتية دورًا إيجابيا في مواجهة المتطرف. -

تفعيل المشاركة عالقة السياسية لدى ( بعنوان " دور االعالم البديل في 2009دراسة عبد القوي )

 الشباب"

هدفت التعرف على دوافع الشباب الستخدام الشبكات االجتماعية ودور هذه الشبكات في  

الوعي السياسي لدى الشباب، حيث استخدم الباحث منهجي المسح والمقارنة، على عينة تألفت من 
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بان وجود نسبة مستخدمو شبكة ، حيث أفادت الدراسة Facebookفرد وكانت على موقع  380

Facebook  تتيح الفرص للمستخدمين بأن يبدوا أرائهم بكل شفافية مما ساعد في جذب انتباه الشباب

 للمضامين السياسية أيضًا دون تمييز بين الذكور واإلناث.

( بعنوان" استخدام الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة 2009دراسة أمين، رضا )

 ". االنترنت

هدفت الدراسة  إلى معرفة خصائص مستخدمي موقع اليوتيوب على االنترنت من الشباب 

سهامهم في  الجامعي، ومعرفة  أنماط استخدام وأسسه ومدى انتشاره بين هذه الفئة العمرية المهمة، وا 

ن مإنتاج الرسائل اإلعالمية التي تبث من خالل الموقع، فقام الباحث بالتطبيق على عينة مكونة 

من طلبة جامعات مملكة البحرين العامة والخاصة، ومن أهم نتائج الدراسة أن الشباب الجامعي  122

يستخدمون االنترنت بشكل كبير جدًا، وان كل الشباب الجامعي من العينة يعرفون تلك المواقع جيدًا 

الترتيب: وسائل بكما ان الدراسة بينت الوسائل التي عرف بها الشباب على موقع اليوتوب وكانت ال

المواقع االلكترونية األخرى، األصدقاء، الصحف الورقية، وأخيرًا التلفاز، وهذا مؤشر قوي على أهمية 

المواقع االلكترونية كمصدر رئيس في الحصول على المعلومات التي تفيد الشباب وتهمهم، وقد تمثلت 

مدادهم باألخبار الهامة المصورة دوافع استخدام الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب في الرغبة بإ

 واللقطات اإلخبارية النادرة، ثم التسلية والترفيه والفضول في التعرض لنمط إعالمي جديد.

( بعنوان" اآلثار النفسية واالتصالية لتعرض الشباب الجزائري 2010دراسة بودهان، يامين)

 لمضامين االنترنت".

 االتصالية التي تظهر على الشباب الجزائريهدفت الدراسة التعرف على اآلثار النفسية و 

أثناء تعرضه لمضامين االنترنت االتصالية. لقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وعلى أداة 

 االستمارة والمقابلة، وم أهم النتائج التي توصل إليها:
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 إقبال الذكور على استخدام االنترنت أكثر من إقبال اإلناث. -

مستخدمي شبكة االنترنت من الشباب يلجون إلى مواقع الشبكة  ( من مجموع%54ما نسبته) -

 بشكل دائم.

( من الذكور مواقع االنترنت لمدد زمنية تتراوح من ساعة إلى ثمان %62,5يستخدم ما نسبته) -

مفردة من االناث الشبكة أيضا  60ساعات يوميًا، دون فرق كبير مع فئة اإلناث، حيث تستعمل 

 لنفس المدة الزمنية.

من الشباب تستخدم االنترنت لغرض البحث عن معلومات والتثقيف، يليها  %30ضح ان نسبة ات -

غرضي الحصول على األخبار واالتصال بآلخرين باستخدام البريد االلكتروني أو المحادثة 

 االلكترونية اآلنية بنسب متفاوتة.

ل االنترنت من اجل التواصتبين من خالل تحليل االستمارة ان اغلب الذكور يستخدمون شبكة  -

 االلكتروني) المحادثة والدردشة، ارسال البريد(.

( تعتقد ان هذه الوسيلة ضرورية في حياتهم اليومية، لما 59%الفئة الغالبة من الشباب، وبنسبة) -

 تحقق لهم حاجات ورغبات معرفية ووجدانية واندماجية ال يستطيعون تحقيقها بوسائل اخرى.

الجزائري لديهم احساس بالفرغ وافتقاد شيء ما حينما تفرض عليهم ظروف  من الشباب %35نسبة -

لم يشعروا بالقلق واالضطراب النفسي حين ال  %17معينة عدم استخدام شبكة االنترنت وبنسبة 

 يستخدون االنترنت.

بعنوان" اتجاهات الشباب نحو استخدام شبكات  (2011المركز الوطني لبحاث الشباب)دراسة 

 االجتماعي". التوصال

هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات الشباب السعودي نحو استخدام شبكات التواصل 

(، تعد أعلى من Facebookاالجتماعي. حيث تبين أن نسبة مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي)
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(، وجاء بعدها بفارق واضح %69,5غيرها من شبكات التواصل االجتماعي، حيث بلغت نسبتهم)

(، في حين بلغت نسبة %18,5( بنسبة بلغت )Twitterشبكة التواصل االجتماعي)مستخدمو 

( فقط، وأما الشبكات األخرى %7,2( بنسبة بلغت )( Netlogمستخدمي شبكة التواصل االجتماعي 

( يستخدمون مواقع %7,2( من اجمالي العينة. كما بينت الدراسة أن )%5فلم تتجاوز مجتمعة )

من اجل االطالع على كل جديد" وكان هذا هو أحد أكثر الدوافع الستخدام التواصل االجتماعي " 

شبكات التواصل االجتماعي، ثم تبادلب األخبار والمعلومات، وتبادل الخبرات مع اآلخرين، ونقل ما 

يدور بسرعة، ودورها في التواصل االجتماعي يتواصلون مع الناس بهدف الشعور بأنهم جزء من هذا 

ل تكوين رأي عام يشعر به المسؤولون، إضافة الى التعبير عن السلوكات غير المقبولة العالم ومن أج

 اجتماعيًا.

 ( وعنوانها" تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية".2011دراسة حافظ )

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدوافع الحقيقية للتواصل بين الشباب الجامعي من خالل 

 الجتماعية.الشبكات ا

وأكدت الدراسة أن التواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية يعد ظاهرة 

 اجتماعية أكثر منها ضرورة أحدثتها التكنولوجيا الحديثة.

وأظهرت أن إدمان الفئة الشبابية على االستخدام المفرط للشبكات االجتماعية، أدى إلى فقدان 

قات اجتماعية في البيئة المجتمعية الواقعية، وتراجع االتصال الشخصي المهارات المطلوبة إلقامة عال

المواجهي في مقابل التواصل عبر الشبكات االجتماعية عبر الشبكات االجتماعية، األمر الذي يؤدي 

 الى جنوح الشباب نحو االغتراب االجتماعي.

عالقته باتجاهات طلبة الجامعات  Facebook( بعنوان" المشاركة بموقع 2011دراسة جرار)

 االردنية نحو العالقات السرية".
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( شاباً وشابة 384استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتم توزيع استبيان على عينة حجمها )

سنة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة الشباب األردني  24-15من األردن تتراوح أعمارهم ما بين 

( من مجمل الشباب األردني، وأن نسبة الذكور %74.4تبلغ )  Facebookالذي لديه اشتراك في 

(، وان اكثر من نصف %44( وهي أكبر من نسبة مشاركة اإلناث )%56المشتركين في الموقع )

( يعتقدون أن اشتراكهم قلل من الوقت الذي يقضونه مع أسرهم، %57.4الشباب المشترك في الموقع )

في الرغبة بامدادهم باألخبار الهامة المصورة يوتيوب ستخدامهم ( قد تمثلت دوافع ا%45.6و)

واللقطات االخبارية النادرة، ثم التسلية والترفيه والفضول في التعرض لنمط اعالمي جديد، أما فيما 

يتعلق باالشباعات المتحققة، فقد جاءت االشباعات المعرفية في مقدمة االشباعات التي تحققت لعينة 

( من %85.8تحقيق إشباعات التسلية والترفيه وشغل أوقات الفراغ عند هؤالء الطلبة و) الدراسة تالها

( لم يستطيعوا أن %14,2المشتركين اعترفوا أن اشتراكهم في الموقع أثر على حياتهم إيجابيًا، و)

 يحددوا فيما كان ااشتراكهم في الموقع أثر أو لم يؤثر على حياتهم.

 نها" الفيسبوك والتغير في تونس ومصر.( وعنوا2011دراسة الدليمي)

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أسباب األحداث في تونس ومصر، ودور الفيس بوك 

 فيها، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة الى أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في إنجاح ثورتي تونس 

بين الناس واختصرت المسافات بينهم، وأن هذه الوسائل ومصر، ألنها سهلت من عملية التواصل 

عملت على إثارت وعي الجمهور وتوجيهه نحو سلوكيات معينة، بزيادة المعلومات المرسلة للتأثير 

على القطاعات المستهدفة من الجمهور، وبينت أن تنظيم االحتجاجات عبر )الفيس بوك( وغيره من 

تغيير االجتماعي من خالل نشاطات قليلة الكلفة، أدى إلى مواقع التواصل االجتماعي ألحداث ال
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لى اإلستخدام الفعلي للعنف  تعريض المشاركين في هذه االحتجاجات إلى خطر التهديد بالعنف، وا 

 أيضًا.

( دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس 2011درسة الرعود، عبداهلل)

 ردنيين.ومصر من وجهة نظر الصحفيين ال 

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي في التغييرات السياسية 

في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين. واستخدمت الدراسة منهج المسح لعينة عشوائية 

 من الصحفيين األردنيين. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

التواصل االجتماعي دورًا مرتفعًا في التهيئة والتحريض على االحتجاجات. وهذا إن لشبكات  -

 األرتفاع يعزى إلى مستوى إدراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال.

إن لشبكات التواصل االجتماعي دورًا مرتفعًا في مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في اإلعالم  -

 توى إدراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال.الرسمي، وهذا االرتفاع يعزى إلى مس

إن لشبكات التواصل االجتماعي دورًا مرتفعًا في التأثير على الرأي العام المحلي واإلقليمي  -

 والدولي، وهذا االرتفاع يعزى إلى مستوى إدراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال.

ا ير على وسائل اإلعالم التقليدية، وهذإن لشبكات التواصل االجتماعي دورًا مرتفعًا في التأث -

 االرتفاع يعزى إلى مستوى إدراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال.

( وعنوانها" معالجة الصحافة المصري ومواقع االحتجاجات على شبكة اإلنترنت 2012دراسة عجيزة)

 لزمة االحتجاجات الشعبية في مصر.

معالجة الصحف ومواقع التواصل االحتجاجات،  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على كيفية

لظاهرة االحتجاجات الشــــعبية في مصــــر، باســــتخدام منهج المســــح التحليلي، من خالل تحليل تحليل 

 مضمون عدد من مواقع الصحف المصري، ومواقع االحتجاجات على سبكة االنترنت.
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 ع االحتجاجات فيوخلصت الدراسة الى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الصحف ومواق

اسلوب عرض قضايا االحتجاجات، وعدم وجود فروق في طبيعة معالجة هذه القضايا، وأن اطالق 

الحريات تصدر قضايا االحتجاجات السياسية، تاله قانون الطوارئ، ثم تزوير االنتخابات وتغيير 

تاله العمود  قضايا،الدستور، وأن الخبر الصحفي جاء في مقدمة الفنون الصحفية التي عالجت هذه ال

 الصحفي فالحديث ثم التحقيق الصحفي.  

( بعنوان" استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرة في العالقات 2012دراسة نومار، مريم )

 االجتماعية، دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر.

جتماعية في العالقات هدفت الدراســــــــة إلى الكشــــــــف عن أثر اســــــــتخدام مواقع الشــــــــبكات اال

االجتماعية من خالل دراســـــــة عينة من مســـــــتخدمي موقع " الفيســـــــبوك" في الجزائر ولقد تم االعتماد 

على أداة االســــــــتبيان لجم ع البيانات من المبحوثين، حيث تم تقســــــــيم االســــــــتمارة إلى ثالثة محاور: 

، والثاني الدوافع والحاجات المحور األول عادات وأنماط اســـــــــتخدام موقع الفيســـــــــبوك لدى الجزائريين

التي تكمن وراء اســـــــــــتخدام الفيســـــــــــبوك، أما المحور الثالث فتم االعتماد فيه على مقياس ليكرت في 

محاولة منا ال ســتكشــاف أثر اســتخدام الفيســبوك في العالقات االجتماعية. وقد توصــلت الدراســة إلى 

ام ن أكثر من ثالث ساعات في استخدمجموعة من النتائج أهمها: تقضي النسبة الكبر من المبحوثي

الفيســــــبوك، ويفضــــــل أغلبهم خدمة التعليقات والدردشــــــة بالدرجة األولى. يســــــتخدم أغلب أفراد العينة 

موقع الفيسبوك بدافع التواصل مع األهل واألصدقاء إلى جانب التثقيف. وقد بينت النتائج أن هنالك 

ناث، وتبين أيضــــــا أن المبحوثين األكبر ســــــنًا فروق ذات داللة احصــــــائية بين اســــــتخدام الذكور واال

يتعاملون بنوع من الوعي عند اســـــتخدامهم لموقع الفيســـــبوك، كما أســـــفرت الدراســـــة ان اســـــتخدام هذا 

الموقع يؤثر في االتصال الشخصي وجها لوجه، وفي تفاعل المستخدمين مع أسرهم وأصدقائهم كما 

 االجتماعي.يؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد من التفاعل 
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( بعنوان" تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين، 2012المنصور، محمد ) دراسة

 دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية، العربية أنموذجاً".

هدفت الدراســـــــة الكشـــــــف عن شـــــــكل المواقع االجتماعية" الفيس بوك انموذجًا" الخاص بقناة 

والمقارنة بين مضـــــــــمون الموقع االلكتروني)العربية.نت( وبين مضـــــــــمون الموقع االجتماعي  العربية.

 )الفيس بوك( لقناة العربية.

وقد استخدم الباحث منهج المسح الوصفي، وقام الباحث بإعداد استمارة تحليل الشكل واستمارة 

)العربية نت(. بية االلكترونيتحليل المضمون لموقع العربية االجتماعي)الفيس بوك( وقائمة بموقع العر 

 وخلصت الدراسة الى مجموعةمن النتائج أهمها:

تبين من خالل الدراسة مكانة وأهمية اإلعالم الجديد، أو البديل مقارنة باإلعالم القديم، والدور  -

المتميز الذي تلعبه المواقع االجتماعية كوسيلة إعالمية متطورة، قياسًا بما تقوم به المواقع 

 ونية من دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقية.االلكتر 

التـأثير الكبير لشــــــــــــــبكـات التواصـــــــــــــــل االجتمـاعي على جمهور المتلقين، وانـه لم يعـد بـإمكـان  -

متصـــــــفحي االنترنت االســـــــتغناء عنها، لما توفره من أخبار وتغطية شـــــــاملة وعاجلة ومعلومات 

صدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل ومعارف مفيدة ومتنوعة، ومحادثة)دردشة( مع األهل واال

الملفات والصـــور ومقاطع الفيديو، إضـــافة الى أنها توفر مجااًل مفتوحًا لتبادل اآلراء والتعليقات 

على اآلراء والردود على تلك التعليقات، وتخلق صــــــــداقات افتراضــــــــية جديدة واســــــــتراحة وثقافة 

 وترفيهًا.

" دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام ( بعنوان2013الدبيسي، والطاهات )دراسة 

 لدى طلبة الجامعات" 
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تهدف الدراسة إلى معرفة معدالت استخدام طلبة الجامعات األردنية لشبكات التواصل 

االجتماعي الرقمية، والكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات الرأي العام لدى الطلبة، 

واصل االجتماعي لوسائل اإلعالم التقليدية باعتمادها مصادر لألخبار ومستوى منافسة شبكات الت

والمعلومات. واستخدم الباحثان المنهج الوصفي عن طريق تصميم استبانة لمسح رراء الطلبة، وجمع 

الحقائق والمعلومات، ثم تحليلها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها انتشار استخدام شبكات 

ي بين الطلبة، وأن تلك الشبكات أصبحت تشكل مصدرًا من مصادر حصولهم التواصل االجتماع

على األخبار والمعلومات التي من شانها التأثير في تشكيل الرأي العام، ومنافسة لوسائل اإلعالم 

التقليدية والصحافة اإللكترونية في ذلك، وكان بعض معلوماتها ايجابيًا مثل تعزيز الروح الوطنية 

نتماء، والبعض اآلخر سلبياً مثل محاولة ربط األحداث الجارية في الدولة المجاورة بالوضع والوالء واال

الداخلي، والتشكيك في مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم الوطنية الرسمية وشبه الرسمية، والتحريض 

و الدعوة ، أعلى التظاهر أو االعتصام اإلضراب، واستخدام العامل الديني إلثارة سلوك أفراد المجتمع

 لمقاطعة األنشطة والفعاليات التي تدعوا اليها الحكومة.

( بعنوان" االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي" تويتر" 2013المطيري، حسن ) دراسة

 من قبل الشباب الكويتي"

 هدفت الدراسة الكشف عن طبيعة االستخدامات السياسية لموقع "توتير" وأغراضها ومضامينها

المختلفة من قبل الشباب الكويتي. واستخدم المنهج الوصفي المسحي في الدراسة وأداة االستبانة، 

( مستجيبين جرى اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من شرائح 404التي طبقت على عينة من )

 متنوعة من الشباب الكويتي، واستخلصت الدراسة عددًا من النتائج من أهمهما:

امات المتنوعة لموقع تويتر، تبين أن االستخدامات التي تتعلق بطبيعة العمل في محور االستخد -

الذي أقوم به، حلت في المرتبة األولى، وجاء في المرتبة الثانية االستخدامات التي تتعلق بصداقات 
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جديدة من الجنسين. بينما جاء االستخدام من أجل الترفيه والتسلية وقضاء الوقت( في المرتبة 

 من تلك االستخدامات. األخيرة

في محور االستخدامات السياسية لموقع تويتر، جاءت في المرتبة االولى االستخدام من أجل  -

)المساهمة في كشف الحقائق السياسية ونشرها على المأل(. وفي المرتبة الثانية) استخدامات 

االطالع على  أخرى من غير ما ذكر في قائمة االستخدامات(. بينما كان االستخدام من أجل)

 رخر االخبار المحلية(.

في محور" االستخدامات اإلعالمية لموقع التواصل االجتماعي "تويتر" تبين أن االستخدامات  -

لموقع تويتر كونه )وسيلة لتبادل بعض الصور مع االصدقاء والمعارف(، بينما جاءت 

رتبة زة الدولة" في الماالستخدامات كونه" وسيلة للكشف عن الفساد السياسي واإلداري في أجه

 الثالثة، مما يشير إلى التعويل على تويتر في مثل تلك المهمة ذات الصبغة السياسية.

في محور تأثير استخدام موقع التواصل االجتماعي تويتر نحو استخدامات وسائل اعالم األخرى،  -

تر كبديل يأظهرت النتائج متوسطات حسابية منخفضة، مما يدلل على ضعف فرضية استخدام تو 

لكتروني.  لوسائل اإلعالم التقليدية من مطبوع ومرئي ومسموع وا 

بينت نتائج فرضيات الدراسة وجود بعض الفروقات كان أهمها الفروقات التي كانت لصالح الفئة  -

 المستخدمة لموقع تويتر من ) فئة األعمال الحرة(. 

الجتماعي في خدمة العمل ( بعنوان" دور شبكات التواصل ا2014دراسة الصاعدي، سلطان )

 اإلنساني".

هدفت الدراسة لالجابة عن السؤال : ما دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل 

اإلنساني، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات 

 ية:وتنظيمها وترتيبها للوصول للنتائج. اظهرت الدراسة النتائج التال
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 العمل اإلنساني شكل من اشكال التكافل اإلنساني والمتمثل في تقديم الخير للغير. -

 من مجاالت العمل اإلنساني: الدعوي واإلغاثي والصحي واإلعالمي. -

من أدوار شبكات التواصل االجتماعي في حال السلم واألمن األدوار التعليمية والدعوية  -

 واإلخبارية.

ل االجتماعي في حال االضطرابت والنكبات لقسمين: أدوار داخلية تنقسم أدوار شبكات التواص -

 وأخرى خارجية.

من أدوار شبكات التواصل االجتماعي الداخلية حال االضطرابات بيان الحقيقةوتسليط الضوء  -

 على االضرار والخسائر وتوضيح طرق وأساليب الدعم والمساعدة.

ل النكبات واالضطرابات التوعية الدينية من أدوار شبكات التواصل االجتماعي الخارجية حا -

 والصحية واألمنية باإلضافى للتنسيق الخيري للدعم والمساعدة.

 الدراسات الجنبية:

بعنوان: العوامل التي تؤثر في االستفادة واالستمتاع بمواقع  (Medina,2007دراسة ميدينا )

 الشبكات االجتماعية.

التي تؤثر في استخدامات طالب الجامعة لموقع فيسبوك، هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل 

طالبًا. وقد توصلت الدراسة إلى عدة  80وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب الجامعة قوامها 

 نتائج من أهمها:

يستخدم كثيفو االستخدام موقع فيسبوك في التسلية والهروب من واقع الحياة، حيث توفر لهم   -1

 أنشطة مسلية وممتعة، ومن ثم يساعدهم في التخلص من الملل وضغوطات الحياة.

يرى من يستخدم بكثرة موقع فيسبوك أن الموقع يمأل أوقاتهم ويعتبر قناة جديدة للتواصل مع   -2

 إرسال واستقبال الرسائل.األصدقاء عن طريق 
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يرى مستخدمو موقع فيسبوك أن الموقع ليس في نفس أهمية وسائل االتصال األخرى أو حتى   -3

 في نفس مستوى اإلشباع التي تحققها عالقات االتصال الشخصي.

فقد هدفت إلى تفسير كيف يقدم مستخدمو الشبكات االجتماعية ( Stano, 2008دراسة سترينجو )

( من Profile Imagesال ســــيما ما يتعلق بصــــورهم الشــــخصــــية ) Facebookقع أنفســــهم على مو 

حيث األســـس المســـتخدمة في االختيار، وفي تغيير الصـــورة الشـــخصـــية من وقت آلخر، وهل يتأثر 

( مفردة تم الحصـول 427هذا االختيار بالنوع االجتماعي والعمر؟ وذلك من خالل عينة مكونة من )

رة الثلجية"، وقد كشــــــفت الدراســــــة أن المتزوجات والرجال على حد ســــــواء عليها من خالل " عينة الك

يرغبون بوضـــــــــع الصـــــــــور العائلية، التي تدلل على العالقات الحميمة بين أفراد األســـــــــرة الواحدة وأن 

تفســــــــير وتأويل وفهم معاني الصــــــــور يختلف من مبحوث آلخر وفقًا للنوع االجتماعي. كما كشــــــــفت 

من كبار السن من الجنسين ال يميلون إلى تغيير صورهم  Facebookي الدراسة أيضًا أن مستخدم

( الشــــــــــــــخصــــــــــــــية على منفردة على Profile Imagesعلى الموقع، ويقومون بنشــــــــــــــر صــــــــــــــورهم )

Facebook. 

بعنوان: رثار فئات المجموعة في بنية الشبكات االجتماعية  (Micheel, 2010 (دراسة ميشيل   

 على االنترنت.

قع أوركت، فيسبوك، وفرندستر، بأنها مواقع اجتماعية بحتة، في حين أن يصنف الباحث موا

مواقع يوتيوب، وفليكر على أنها تغطي مجاالت متعددة مع احتوائها على المحتوى االجتماعي كذلك، 

وتتمحور الدراسة على البحث في موقع اليوتيوب، وتقوم على الربط ما بين المحتوى ووسيلة االتصال، 

على الخاصية الجديدة التي أدخلها موقع اليوتيوب والمتمثلة بإتاحة اإلمكانية أمام مع التركيز 

نما  المشاركين في تكوين جماعات داخل الموقع، وال تكفي الدراسة في تصنيف هذه المجموعات وا 
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تدرس األنشطة التي تشجعها هذه المجموعات، وكيفية بنائها وتطورها، ونوع الرابط الذي يحفز 

 الجدد على المشاركة في مجموعات اليوتيوب.األعضاء 

خلصت الدراسة إلى أن لفئة المحتوى سلطة وتأثير قوي على سلوك أفرادها، بحيث يمكن 

من خالل االطالع على فئة محتوى المعاني الموجودة بكل مجموعة التنبؤ في طبيعة أفرادها وطريقة 

ات يقوم على المجموعات التي تتحكم ب –قرية صغيرة  –نموها، وبهذا فإن عالمنا الذي أصبح 

 مضامينها في سلوك أفرادها، األمر الذي يوضح مدى قوة سيطرة وتحكم المجموعة في الفرد.

بعنوان " فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التسويق  (Dugan,2011دراسة  دوقان )

لى تماعية في تحضير المستهلك عالموسيقي" وكان هدفها التعرف على فاعلية وسائل االعالم االج

دعم الفنان، أو الفرقة حيث استخدمت المواقع " الفيس بوك" " توتيتر"" يوتيوب" اوستجرام" وأظهرت 

الدراسة أن هذه المواقع تستخدم لتبادل الفيديو والموسيقى ولقطات االحتفاالت، وأظهرت الدراسة أن 

 " الفيس بوك" وتويتر" و" يوتيوب".المواقع األكثر استخدامًا لذلك على التوالي هي

فقد اهتمت بالسؤال الرئيسي" لماذا يستعمل األمريكان مواقع التواصل  (Smith, 2011دراسة سميث )

االجتماعي؟ وهدفت الى التعرف على دوافع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في استخداماتهم 

يستعملون مواقع التواصل االجتماعي مثل "  ( من البالغين%66تلك المواقع، وكان من نتائجها أن )

الفيس بوك" وتويتر" وماي سبيس" أو لينكيدن"، وهذه الفئة تستعمل المواقع للتواصل مع أفراد العائلة 

( من %14أو مع االصدقاء، ونصف هذه الفئة تستخدم هذه المواقع مع األصدقاء القدامى، كما أن )

واصل مع األشخاص الذين يشتركون معهم في الهوايات المستعملين يستخدمون هذه المواقع للت

( من المستعملين يستخدمون هذه المواقع للتعارف مع أصدقاء جدد، أما من %9واالهتمامات، أما )

( من المستعملين كانت تهدف الى إيجاد %3( ونسبة )%5يتابعون الشخصيات العامة فإن نسبتهم )

 شركاء رومانسيين.
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 ثالثًا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن معظم هذه الدراسات هي دراسات حديثاة جدًا، خصوصًا     

 الدراسات العربية منها نظرًا لزيادة االهتمام بهذا الموضوع الجديد على البلدان العربية.

اســات من خالل قراءة األدب النظري لهذا الموضــوع الجديد نســبيًا اســتفاد الباحث من أغلب تلك الدر 

 أو من خالل االطالع على منهج البحث المستخدم خصوصًا طريقة تصميم فقرات االستبيان.

تتميز هذه الدراســــــة بكونها من الدراســــــات العربية الحديثة وذو األهمية والتي تبحث في موضــــــوع    

الترويج للفكر المتطرف لدى طلبة الجامعات االردنية.  دور شــــــــــــــبكات التواصـــــــــــــــل االجتماعي في

واســـتغاللها خالل الظروف التي تمر بها المملكة االردنية الهاشـــمية ســـواء كانت الظروف اقتصـــادية 

وســـــــــــياســـــــــــية واجتماعية للتأثير على هذه الفئة من المجتمع وهم فئة الشـــــــــــباب من خالل االغراءات 

 فكريا، واقناعهم بأفكارهم المتطرفة على اعتبار ان هذه االفكارالمتنوعة وذلك بهدف التأثير عليهم 

 هي عين الصواب.

ولما كانت هذه الفئة تشــــــــكل نصــــــــف المجتمع ومســــــــتقبلة اصــــــــبح لزامًا على كانت االطياف في    

المجتمع الوعي بضرورة التوعية المستمرة للشباب واحتوائهم خشية بحثهم عن من يستقبلهم بأفكارهم 

 المتطرفة. 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

ســــوف يتضــــمن هذا الفصــــل المنهج المعتمد في الدراســــة، ومجتمع الدراســــة وعينتها، واألداة 

جراءات تطبيق الدراسة، والمعالجة اإلحصائية وصعوبات  المستخدمة فيها، وصدق األداة، وثباتها، وا 

 الدراسة.

 أواًل. منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يهدف إلى جمع البيانات والمعلومات  سوف 

من مجتمع الدراســـة من خالل أداة اإلســـتبيان، والمنهج الوصـــفي يهدف إلى وصـــف واقع المشـــكالت 

 (.238، 2009والظواهر كما في ظل معايير محددة )النعيمي، والبياتي، وخليفة، 

تواصـــل دور مواقع الالقاء الضـــوء لهذه الدراســـة ألنها تســـعى إلى ويعتبر هذا المنهج مناســـبًا 

 .االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف لدى شباب الجامعات االردنية

 وسوف يتم استخدام االستبانة كأداة للبحث .

 ثانيًا. مجتمع الدراسة:

ائج مفيدة، يق نتيعرف مجتمع الدراســــــة بأنه مجموع المفردات التي يســــــتهدف الباحث دراســــــتها لتحق 

، 2008وهو يمثل الجمهور الذي يرغب الباحث دراســــــــته وتعميم الدراســــــــة على كل مفرداته) عمر، 

 (.209ص

تســــهدفت هذه الدراســــة مجتمع الشــــباب من الذكور واإلناث في الجامعات األردنية، حيث تم 

 الشرق األوسط(.  اختيار جامعة حكومية وأخرى خاصة نموذجًا للمجتمع )الجامعة األردنية، جامعة
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 ثالثًا: عينة الدراسة

( طالبًا وطالبة حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشــــــــوائية 387تكونت عينة الدراســــــــة من )

البســـــــــــيطة من مجتمع الدراســـــــــــة من الشـــــــــــباب من الذكور واإلناث في الجامعات األردنية) الجامعة 

التي وزعها الباحث على طالب الجامعة األردنية، جامعة الشـــــــرق األوســـــــط ( بلغ عدد االســـــــتبانات 

( اســــــتبانه، وزعت بالتســــــاوي على طلبة الجامعتين، وقد تم 400األردنية وجامعة الشــــــرق األوســــــط )

(  لعدم اكتمال تعبئتها من قبل الطلبة ، وبذلك بلغ عدد 13اســـــــــتثناء عدد من االســـــــــتبانات عددها )

( توزيع أفراد العينة حســـب متغيرات 1الجدول  )( اســـتبانة. ويبين 387االســـتبانات التي تم تحليلها )

 الدراسة.

(1جدول )  

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.   
 المجموع كليات إنسانية كليات علمية مستوى الدراسة

 الكلي إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 62 22 40 8 22 14 18 سنة أولى

 73 40 33 16 11 24 22 سنة ثانية

 112 59 53 17 19 42 34 ثالثةسنة 

 140 60 80 16 43 44 37 سنة رابعة

 387 181 206 57 95 124 111 المجموع
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 أداة الدراسة رابعًا:

لجمع المعلومات والبيانات، حيث تم  ةســـــتبانهذه الدراســـــة بشـــــكل رئيســـــي على األ اعتمدت 

طلبة ة )واتجاهات أفراد عينة الدراسء ليناسب أغراض الدراسة وأسئلتها الستطالع ررا استبانة تصميم

الجامعات األردنية( في موضــوع الدراســة. ألن االداة تســاعد على التعرف على دور مواقع التواصــل 

 األردنية. لدى شباب الجامعات  االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف

أجزاء رئيســـــية هي: الجزء األول ويختص بجمع بيانات عن  أربعةوتكونت أداة الدراســـــة من 

حول واقع  األسئلةخصائص المبحوثين الشخصية والديمغرافية. الجزء الثاني: ويختص بمجوعة من 

اســــتخدام شــــبكات التواصــــل االجتماعي. الجزء الثالث: ويختص بمجموعة من األســــئلة حول طبيعة 

 حول دور األســـــــئلةء الرابع: ويختص بمجموعة من اســـــــتخدام شـــــــبكات التواصـــــــل االجتماعي. والجز 

 شبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف. 

 خامسًا: صدق أداة الدراسة

يقصـــد باختبار صـــدق أداة جمع المعلومات والبيانات" مدى قدرتها على أن تقيس ما تســـعى 

ها بواســــــــــــــطتها مع الحقائق الدراســـــــــــــــة إلى قياســـــــــــــــه فعاًل، بحيث تتطابق المعلومات التي يتم جمع

الموضـــوعية، بحيث تعكس المعنى الحقيقي والفعلي للمفاهيم الواردة بالدراســـة بدرجة كافية" )حســـين، 

 (.314، ص1999

قام الباحث ألجل التحقق من صـــدق األداة بإجراء اختبار الصـــدق الظاهري، وذلك بعرض  

من أساتذة الجامعات األردنية )ملحق األداة على مجموعة من المحكمين من المختصين في اإلعالم 

( للحكم على بنودها وهل تقيس فعال ما وضـــــــعت لقياســـــــه، وبعد ذلك تم األخذ بعين االعتبار 1رقم 
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جميع المالحظات التي قدمها المحكمين حيث تم تحكيمها بمنهجية علمية إلى أن وصلت األداة إلى 

 (.2شكلها النهائي وأصبحت جاهزة للتطبيق)ملحق 

 : ثبات أداة الدراسةسادساً 

عادة التطبيق واســـتخدام معادلة كرونباخ  تم التحقق من ثبات أداة الدراســـة بطريقة التطبيق وا 

( طالبًا وطالبة 30الفا لالتســـــــــــــــاق الداخلي. إذ قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

عادة تطبيقه على نفس األفراد بفاصــــل زمني مقداره أســــبوعين بين مر  م حســــاب تي التطبيق، ومن ثوا 

( يوضح قيم معامالت 2معامل االرتباط بين درجات أفراد عينة الثبات في مرتي التطبيق. والجدول )

 الثبات بين مرتي التطبيق ومعامالت االتساق الداخلي.

 (2جدول )
 قيم معامالت الثبات بإعادة االختبار ومعامالت ثبات االتساق الداخلي.

االتساق  دةثبات اإلعا األبعاد

 الداخلي

 عدد الفقرات

 15 0.76 0.81 أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية

 7 0.79 0.83 مضامين الخطاب في الشبكات

 4 0.82 0.85 االستماالت

 6 0.80 0.83 االشباعات المحققة

 32 0.86 0.90 الكلي

-0.81( أن معــامالت ثبــات إعــادة االختبــار قــد تراوحــت مــا بين )2الحظ من جــدول )ي

(. وهذا يشــــير 0.82-0.76(. في حين تراوحت معامالت الثبات باالتســــاق الداخلي ما بين )0.85

 إلى تمتع أداة الدراسة بثبات جيد.   
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 سابعًا: متغيرات الدراسة 

 الجنس: ) ذكر، انثى(  -

 السنة واالولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة( المستوى الدراسي: ) -

 التخصص:  )كليات علمية، كليات إنسانية(. -

 ثامنًا: المعالجة اإلحصائية

 تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي والمعادالت واالختبارات التالية:

 ات المعيارية.والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف تاستخدام التكرارا -

واختبار شـــــــــيفيه للمقارنات   One Way Anovaوتحليل التباين األحادي  (،  (t-testاختبار -

 البعدية .

 تاسعًا: إجراءات الدراسة 

تحديد اإلطار النظري للدراســـــة من خالل مراجعة األدب اإلعالمي والدراســـــات الســـــابقة المتعلقة  -

 بمشكلة الدراسة.

وحدات وفئات التحليل، وتحكيمه من قبل خبراء ومختصــــين تصــــميم اســــتبيان مناســــب يتضــــمن  -

 ومن ثم التحقق من ثباتها.

الحصــــول على كتاب تســــهيل مهمة الباحث من الجامعة لتطبيق الدراســــة موجهة الى الجامعات  -

 االردنية عينة الدراسة. 

تحديد العينة التي ســـــــتخضـــــــع لعملية التحليل بشـــــــكل دقيق يؤدي إلى اســـــــتخالص نتائج تشـــــــعر  -

 لباحث بالرضا بتحقيق أهداف دراسته.ا

 تحويل النتائج التي سيتم تحليلها إلى شكل إحصائي. -
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 إتباع اإلجراءات العلمية الستخالص نتائج االستبانة، ومن ثم اعداد الرسالة بصورتها الكاملة. -

 كتابة النتائج والتوصيات، ثم عرضها على اللجنة المعتمدة لمناقشتها. -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يشتمل هذا الفصل على عرض لنتائج األسئلة كما ظهرت في التحليل اإلحصائي، وعلى 

 النحو اآلتي:

نتائج السؤال الول: ما دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من : أوالً 

 وجهة نظر طلبة الجامعات الردنية ؟

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة الدراسة حسب تم حساب المتو عن هذا السؤال  لالجابة

 مجاالتها، كما هو مبين في الجداول أدناه.

 (3جدول)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة.

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0.98 3.50 أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية
 متوسطة 0.96 3.55 مضامين الخطاب في الشبكات

 متوسطة 1.05 3.43 االستماالت
 متوسطة 1.05 3.63 االشباعات المحققة

 متوسطة 0.90 3.53 الكلي
يالحظ من الجدول الســـــــــــابق أن الدرجة الكلية الســـــــــــتجابات أفراد عينة الدراســـــــــــة على دور 

شــــــــــبكات التواصــــــــــل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف جاءت متوســــــــــطة بمتوســــــــــط حســــــــــابي 

(، 3.63(. وجاء في المرتبة األولى مجال االشـباعات المحققة بمتوسـط حسـابي مقداره)3.53مقداره)

أساليب التجنيد  (، ومجال3.53بمتوسط حسابي مقداره ) لخطاب في الشبكاتمضامين ايليه مجال 
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(، وفي المرتبة األخيرة مجال االســـــــــتماالت 3.50بمتوســـــــــط حســـــــــابي مقداره ) للمجموعات اإلرهابية

 (. 3.43بمتوسط حسابي مقداره)

ة اوكذلك تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من مجاالت األد

 كما هو مبين في الجداول أدناه.

 أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابيةأواًل: مجال  

 (4جدول)
 .اإلرهابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أساليب التجنيد للمجموعات 

المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

التواصل االجتماعي  صفحات  توجد في شبكات 1
 مكرسه لبث خطاب الكراهية

 متوسطة 1.45 3.55

توجد في شبكات التواصل االجتماعي  صفحات  2
 مكرسه لبث الطائفية

 متوسطة 1.27 3.64

توجد في شبكات التواصل االجتماعي  صفحات  3
 مكرسه لبث الفكر المتطرف

 متوسطة 1.28 3.54

االجتماعي  صفحات توجد في شبكات التواصل  4
 مكرسه لبث اإلرهاب

 متوسطة 1.27 3.45

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تجنيد  5
 الشباب بمجموعات إرهابية

 متوسطة 1.23 3.44

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في الترويج  6
 لالنحالل األخالقي

 مرتفعة 1.19 3.69

سهلت شبكات التواصل االجتماعي في عملية  7
 االجتذاب مجندين ضمن الجماعات اإلرهابية

 متوسطة 1.27 3.59

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق  8
 الشهرة واإلعالن عن الجماعات اإلرهابية 

 متوسطة 1.22 3.50
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ساعدت شبكات التواصل االجتماعي في تضخيم  9
 جرائمهم وتغطية األضرار

 متوسطة 1.26 3.41

الجماعات المتطرفة من األفراد مدى قرب  10
 المستهدفين لتجنيدهم للعمل اإلرهابي

 متوسطة 1.17 3.51

 متوسطة 1.29 3.54 تحريف األديان 11
 متوسطة 1.26 3.46 نشر معتقدات خاطئة ذات صلة باألديان 12
استخدام أسلوب يبعث داخل الشباب الراحة  13

والطمأنة من خالل كلمات وأحاديث يسودها 
 االحترام واللباقة

 متوسطة 1.27 3.41

تصوير الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على أنها  14
جنة يعيش فيها الجميع كأسرة واحدة تتوافر فيها 

 الحماية للجميع

 متوسطة 1.26 3.40

 متوسطة 1.29 3.41 الرفاهية المعيشية لجذب الشباب 15
 متوسطة 0.98 3.50 الكلي

 
الدرجة الكلية لمجال أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية متوسطة  أنيالحظ من الجدول السابق 

تساهم شبكات التواصل  ص على "تن(. وحصلت الفقرة التي 3.50حيث بلغ المتوسط الحسابي )

(، في حين حصلت 3.69متوسط حسابي ) أعلىاالجتماعي في الترويج لالنحالل األخالقي" على 

تصوير الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على أنها جنة يعيش فيها الجميع التي تنص على " الفقرة 

 (.3.40متوسط حسابي مقداره)أدنى " على كأسرة واحدة تتوافر فيها الحماية للجميع
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 مضامين الخطاب في الشبكاتثانيا: مجال 
 (5جدول)

 مضامين الخطاب في الشبكات.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 
المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في قضايا  1
 اإللحاد

 متوسطة 1.22 3.48

عززت شبكات التواصل االجتماعي في عملية  2
 تضخيم حجم وقوة الجماعات اإلرهابية

 متوسطة 1.23 3.49

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في بث  3
 دعايات ونشر فيديوهات لجذب الشباب

 متوسطة 1.24 3.57

عززت شبكات التواصل االجتماعي وجود هوية  4
حساس وانتماء بين الجماعات  جماعية وا 

 اإلرهابية

 متوسطة 1.21 3.56

أسهمت شبكات التواصل االجتماعي نشر  5
 الفتاوى والمقاالت المظللة.

 متوسطة 1.18 3.63

أسهمت شبكات التواصل االجتماعي في إثارة  6
 الشبه حول مسألة الحكم بغير ما انزل اهلل

 متوسطة 1.19 3.55

أسهمت شبكات التواصل االجتماعي لصناعة  7
 مواقع تتحدث فقد عن قضايا الجهاد

 متوسطة 1.18 3.55

 متوسطة 0.96 3.55 الكلي
 

الدرجة الكلية لمجال مضامين الخطاب في الشبكات متوسطة حيث  يالحظ من الجدول السابق أن

(. وحصلت الفقرة التي تنص على "أسهمت شبكات التواصل 3.55بلغ المتوسط الحسابي )

(، في حين حصلت 3.63" على أعلى متوسط حسابي )االجتماعي نشر الفتاوى والمقاالت المظللة.
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متوسط نى أداالجتماعي في قضايا اإللحاد " على  الفقرة التي تنص على " تساهم شبكات التواصل

 (.3.48حسابي مقداره)

 االستماالتثالثًا: مجال

 (6جدول)
 .االستماالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 

الوومووتوووسووووووووووط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنوووحوووراف 
 المعياري

درجوووووووووووووووة 
 الموافقة

الــــلــــعـــــــب عــــلــــى بــــعــــض الــــقضـــــــــــــــــــــايـــــــا فــــي  1
 المنطقة)الطائفية(

 متوسطة 1.23 3.52

 متوسطة 1.26 3.42 السعي إلى زيادة مدى الفكر التكفيري 2
 متوسطة 1.26 3.36 مدى نجاح نشر الفكر التكفيري 3
ســــــــــــــمعــت بحــاالت شــــــــــــــبــاب تطرفوا دينيــا في  4

 الجامعات األردنية
 متوسطة 1.31 3.43

 متوسطة 1.05 3.43 الكلي
 

متوسطة حيث بلغ المتوسط االستماالت يالحظ من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمجال 

(. وحصلت الفقرة التي تنص على "اللعب على بعض القضايا في 3.43الحسابي )

 (، في حين حصلت الفقرة التي تنص على "3.52" على أعلى متوسط حسابي )المنطقة)الطائفية(

 (.3.36متوسط حسابي مقداره) أدنى  " على يمدى نجاح نشر الفكر التكفير 
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 االشباعات المحققةرابعًا: مجال

 (7جدول)
 .االشباعات المحققةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 

المتوسط  الفقرة الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 1.31 3.64 التطرف ضيق في التفكير وجهل  1
 متوسطة 1.23 3.62 أكسبتني معلومات عن الجماعات المتطرفة 2
كونت لدي وجهة نظر حول الجماعات  3

 المتطرفة
 متوسطة 1.25 3.66

 متوسطة 1.31 3.64 عرفتني على سياسات الجماعات اإلرهابية 4
كونت أراء وقناعات حول الجماعات المتطرفة  5

 ليس لدي فيها قناعات سابقة
 متوسطة 1.25 3.56

هل كان لشبكات التواصل االجتماعي دور في  6
 الترويج.

 متوسطة 1.21 3.64

 متوسطة 1.05 3.63 الكلي
 متوسطة حيث بلغ المتوسطاالشباعات المحققة يالحظ من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمجال 

حول الجماعات (. وحصلت الفقرة التي تنص على " كونت لدي وجهة نظر 3.63الحسابي )

كونت  (، في حين حصلت الفقرة التي تنص على "3.52على أعلى متوسط حسابي ) "المتطرفة

ابي متوسط حس أدنى  " على أراء وقناعات حول الجماعات المتطرفة ليس لدي فيها قناعات سابقة

 (.3.56مقداره)

 لشبكات التواصل الردنيةما واقع استخدام طلبة الجامعات الثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟  الردنيةاالجتماعي، من وجهة نظر طلبة الجامعات 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات عن هذا السؤال  لالجابة

 المعيارية ألداة الدراسة حسب مجاالتها، كما هو مبين في الجداول أدناه.   
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 (8جدول )
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة إلى طرق التعرف على مواقع  التكرارات والنسب

 التواصل االجتماعي.
طرق التعرف على مواقع التواصل 

 االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %43.3 168 تصفح االنترنت
 %48.1 186 األصدقاء 

 %3.4 13 مواقع الكترونية أخرى
 %5.2 20 غير ذلك

يتضح من الجدول السابق ان أكثر طرق التعرف على مواقع التواصل االجتماعي هو األصدقاء   

(،أما بالنسبة %43.3( ، يليها تصفح االنترنت حيث بلغت النسبة المئوية )%48.1بنسبة بلغت )

 .(%3.4(، وفي المرتبة األخيرة مواقع الكترونية أخرى بنسبة)%5.2غير ذلك بلغة النسبة المئوية )

 (9جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لعدد مواقع التواصل االجتماعي 

 المشترك فيها.
عدد مواقع التواصل االجتماعي المشترك 

 فيها
 النسبة المئوية التكرار

(1-2) 59 15.2% 
(3-4) 174 45% 
(5-6) 97 25.1% 

 %14.7 57 6أكثر من 
(  بنسبة 4-3هو) عدد مواقع التواصل االجتماعي المشترك فيهايتضح من الجدول السابق ان 

( بلغت 2-1(، أما بالنسبة) %25.1( حيث بلغت النسبة المئوية )6-5( ، يليها )%45بلغت )

 (.%14.7أخرى بنسبة) 6(، وفي المرتبة األخيرة اكثر من %15.2النسبة المئوية )
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 (10جدول )
والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةلمعدل الساعات اليومية التي  التكرارات

 أقضيها في تصفح مواقع التواصل االجتماعي.
معدل الساعات اليومية التي أقضيها في 

 تصفح مواقع التواصل االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %32.3 125 ساعتين(-)ساعة
 %32 124 ساعات( 3-5)
 %22.5 87 ساعات فكثر( 6)

 %13.2 51 على مدار اليوم
معدل الساعات اليومية التي أقضيها في تصفح مواقع التواصل يتضح من الجدول السابق ان 

ساعات( حيث بلغت  5-3( ، يليها )%32.3ساعتين( بنسبة بلغت ) -هو)ساعة االجتماعي 

(، وفي %22.5بلغت النسبة المئوية )ساعات فأكثر(  6(، أما بالنسبة) %32النسبة المئوية )

 (.%13.2المرتبة األخيرة على مدار اليوم  بنسبة)

 (11جدول )
بالنسبةللغة التي أتواصل بها مع التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 األصدقاء على مواقع التواصل االجتماعي.

 

اللغة التي أتواصل بها مع األصدقاء على 

 التواصل االجتماعي مواقع
 النسبة المئوية التكرار

 %37 143 اللغة العربية
 %7.8 30 اللغة االنجليزية

 %55.2 214 كليهما
اللغة التي أتواصل بها مع األصدقاء على مواقع التواصل يتضح من الجدول السابق ان

النسبة المئوية ( ، يليها اللغة العربية حيث بلغت %55.2هي كليها بنسبة بلغت )االجتماعي

 (.%7.8(، وفي المرتبة األخيرة اللغة االنجليزية  بنسبة)37%)
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 (12جدول )
 بالنسبةالكثر مواقع التواصل االجتماعيالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 انتشارا في العالم.

 

أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا 

 في العالم
 النسبة المئوية التكرار

Face book 311 80.4% 
Tweeter 34 8.8% 

Whats App 32 8.2% 
YouTube 10 2.6% 

وك  و الفيس به أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا في العالم يتضح من الجدول السابق أن

بلغت (، و الوتس اب بنسبة %8.8، يليه توتير حيث بلغت النسبة المئوية )(%80.4بنسبة بلغت )

 (.%2.6(، وفي المرتبة األخيرة اليوتويوب  بنسبة)8.2)

 ( 13جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةلفضل مواقع التواصل االجتماعي 

 برأيي.
 النسبة المئوية التكرار أفضل مواقع التواصل االجتماعي برأيي.

Face book 203 52.5% 
Tweeter 38 9.8% 

Whats App 108 27.9% 
YouTube 38 9.8% 

لغت هو الفيس بوك  بنسبة بألفضل مواقع التواصل االجتماعي برأيييتضح من الجدول السابق أن

(، و توتير واليوتيوب بنسبة %27.9( ، يليه الوتس اب حيث بلغت النسبة المئوية )52.5%)

 (.%9.8بلغت )
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 (14جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةألحصول على الخبار التي  

 أريدها أو أبحث عنها من موقع.
ألحصول على األخبار التي أريدها أو أبحث 

 عنها من موقع
 النسبة المئوية التكرار

Face book 242 62.5% 
Tweeter 67 17.3% 

Whats App 14 3.6% 
YouTube 64 16.6% 

س هو الفي ألحصول على األخبار التي أريدها أو أبحث عنها من موقعيتضح من الجدول السابق ان

(، و اليوتيوب %17.3( ، يليه توتير حيث بلغت النسبة المئوية )%62.5بوك  بنسبة بلغت )

 (.%3.6(، وفي المرتبة األخيرة الوتس اب  بنسبة)16.6بنسبة بلغت )

 ( 15جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةلكثر الصدقاء الذين اقبل 

 إضافتهم على حسابي.
أكثر األصدقاء الذين اقبل إضافتهم على 

 حسابي
 النسبة المئوية التكرار

 %31.8 123 األهل
 %53 205 األصدقاء

مشتركين من نفس جنسيتي أعضاء من 

 دول أخرى
16 4.1% 

 %11.1 43 مشتركين من أي مكان
يتضح من الجدول السابق أن أكثر األصدقاء الذين اقبل إضافتهم على حسابي هو األصدقاء بنسبة 

(، أما بالنسبة للمشتركين من أي %31.8حيث بلغت النسبة المئوية )األهل( ، يليه %53بلغت )

مشتركين من نفس جنسيتي أعضاء (، وفي المرتبة األخيرة %11.1مكان بلغت النسبة المئوية )

 (.%4.1من دول أخرى بنسبة)
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 (16جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةللتواصل من خالل واقع التواصل  

 االجتماعي مع اآلخرين.
التواصل من خالل واقع التواصل 

 االجتماعي مع اآلخرين.
 النسبة المئوية التكرار

 %60.4 234 األصدقاء
 %8.5 33 المشاهير

 %7 27 قنوات وبرامج
 % 2.6 10 رأيقادة 

 %0.8 3 سياسيون
 %20.7 80 بال تحديد

هو  للتواصل من خالل واقع التواصل االجتماعي مع اآلخرينيتضح من الجدول السابق ان 

(، %20.7( ، يليه بال تحديد حيث بلغت النسبة المئوية )%60.4األصدقاء بنسبة بلغت )

(، فقادة الرأي بنسبة %7(، فقنوات وبرامج بنسبة بلغت )%8.5فالمشاهير وبلغت النسبة المئوية )

 (.%0.8(، وفي المرتبة األخيرة سياسيون  بنسبة)%2.6بلغت )

 (17جدول )
ئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبةلكثر أفراد أسرتي الذين التكرارات والنسب الم 

 يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي.
 

أكثر أفراد أسرتي الذين يستخدمون مواقع 

 التواصل االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %23 89 اإلخوة
 %12.1 47 األخوات

 %64.9 251 جميع أفراد األسرة
و هأكثر أفراد أسرتي الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي يتضح من الجدول السابق أن 

(، وفي %23( ، يليه األخوة حيث بلغت النسبة المئوية )%64.9جميع أفراداألسرةبنسبة بلغت )

 (.%12.1المرتبة األخيرة األخوات  بنسبة)
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 الثالث:: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاً ث

االستخدامات المختلفة لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات  ما طبيعة

 الردنية ؟

تم حســـــاب التكرارات والنســـــب المئوية والمتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات عن هذا الســـــؤال  لالجابة

 المعيارية ألداة الدراسة حسب مجاالتها، كما هو مبين في الجداول أدناه.   

 (18جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة طرق استخدام شبكات التواصل  

 .االجتماعي
طرق استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %21.4 83 الحاسوب
 %69.3 268 الموبايل

 29 7.5% (I padجهاز لوحي )
 %1.8 7 غير ذلك

السابق ان طرق استخدام شبكات التواصل االجتماعي هو الموبايل بنسبة بلغت يتضح من الجدول 

ة للجهاز اللوحي ب(، أما بالنس%21.4( ، يليه الحاسوب حيث بلغت النسبة المئوية )69.3%)

 (.%1.8(، وفي المرتبة األخيرة غير ذلك  بنسبة)%7.5بلغت النسبة المئوية )
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 (19جدول )
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة طرق تعلم استخدام شبكات التكرارات والنسب 

 التواصل االجتماعي.
طرق تعلم استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %55 213 جهد شخصي  
 %37 143 األصدقاء

 %3.4 13 دورة تدريبية  
 %4.3 17 مادة دراسية

 %0.3 1 كتاب تعليمي
هو جهد طرق تعلم استخدام شبكات التواصل االجتماعي أناكثر يتضح من الجدول السابق 

ويليه مادة (، %37حيث بلغت النسبة المئوية ) االصدقاء ( ، يليه%55بنسبة بلغت ) شخصي

وفي المرتبة  (،%3.4ودورة تدريبية نسبة بلغت ) (،%4.3بلغت النسبة المئوية ) دراسية حيث

 (.%0.3بنسبة)  يميكتاب تعلاألخيرة 

 ( 20جدول )
ي على وجود حساب سر  لسبابالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة 

 شبكات التواصل االجتماعي.
أسباب وجود حساب سري على شبكات 

 التواصل االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %27.6 107 عاطفية
 %41.9 162 اجتماعية
 %8.3 32 سياسية

 %22.2 86 رقابية )امنية(
هو وجود حساب سري على شبكات التواصل االجتماعي يتضح من الجدول السابق أنأسباب

(، أما %27.6( ، يليها العاطفية حيث بلغت النسبة المئوية )%41.9االجتماعية بنسبة بلغت )
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(، وفي المرتبة األخيرة السياسية  %22.2بالنسبة لألسباب الرقابية )األمنية(فبلغت النسبة المئوية )

 (.%8.3بنسبة بلغت)

 (21جدول)
شبكات لتوقعات المستقبلية للالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة 

 التواصل االجتماعي.
التوقعات المستقبلية لشبكات التواصل 

 االجتماعي
 النسبة المئوية التكرار

 %35.7 138 ظهور مواقع جديدة للتواصل االجتماعي  
 %29.2 113 االعتماد عليها بالتسويق واإلعالن

 %15.5 60 انتشار متسارع   
 %10.6 41 استبدالها بالصحف والراديو والتلفاز  

 %9 35 االعتماد عليها بالنسبة للمواقع االلكترونية
ظهور  وه المستقبلية لشبكات التواصل االجتماعيلتوقعات يتضح من الجدول السابق أنأعلى ا

االعتماد عليها بالتسويق  ( ، يليها%35.7بنسبة بلغت )مواقع جديدة للتواصل االجتماعي  

(، أما بالنسبة لالنتشار المتسارع بلغت النسبة المئوية %29.2حيث بلغت النسبة المئوية )واإلعالن

(،وفي المرتبة األخيرة %10.6)والراديو والتلفاز (، وبلغت النسبة الستبدالها بالصحف15.5%)

 (.%9بنسبة)  االعتماد عليها بالنسبة للمواقع االلكترونية
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 ( 22جدول )
المتوسطات الحاسبية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمكان استخدام 

 شبكات التواصل االجتماعي.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مكان االستخدام

 1.31 2.91 الجامعة
 1.57 3.15 المنزل

 1.32 2.70 مقهى االنترنت
 1.33 2.45 العمل

 1.19 1.72 منزل صديق
 1.00 1.97 غير ذلك

يتضح من الجدول السابق ان أكثر اإلمكان استخدام لشبكات التواصل االجتماعيهو المنزل بمتوسط 

(، فالمقهى االنترنت بمتوسط 2.91الجامعة بمتوسط حسابي مقداره )( ، يليه 3.15حسابي  بلغ )

(، فغير ذلك بمتوسط حسابي مقداره 2.45(، فالعمل بمتوسط حسابي مقداره)2.70حسابي مقداره)

 (.1.72(،وفي المرتبة األخيرة منزل صديق  بمتوسط حسابي مقدراه)1.97)

 (23جدول )
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لوقات متابعة المتوسطات الحاسبية واالنحرافات  

 شبكات التواصل االجتماعي.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أوقات المتابعة
 1.51 3.22 وقت الفراغ
 1.30 2.68 ( مساء11-7وقت الذروة)

 1.06 2.08 فترة وجود أصدقائي
 1.00 1.58 غير ذلك

يتضح من الجدول السابق أن أكثر أوقات متابعة شبكات التواصل االجتماعي هو وقت الفراغ 

(، 2.68( مساءا بمتوسط حسابي مقداره )11-7( ، يليه وقت الذروة)3.22بمتوسط حسابي  بلغ )
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(، وفي المرتبة األخيرة غير ذلك بمتوسط 2.08ففترة وجود األصدقاء بمتوسط حسابي مقداره)

 (.1.58اه)حسابي مقدر 

 (24جدول )
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لبداية استخدام شبكات  

 التواصل االجتماعي.
 

من  كثرأيتضــح من الجدول الســابق أن أعلةنســبة لبداية اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي هي 

شــــــــــــبكات التواصــــــــــــل االجتماعي، حيث بلغت النســــــــــــبة المئوية للفيس بوك   أنواعلجميع  أربعةأعوام

 (، وبلغت%40.3(، وبلغت النســبة للوتس اب )%27.6وبلغت النســبة المئوية توتير )، (44.4%)

 (.%38النسبة المئوية اليتوتيوب )

 

 بفرضية الدراسة :: النتائج المتعلقة رابعاً 
في تقدير أفراد عينة الدراسووة  (α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصووائية عند مسووتوى الداللة ) 

لدور شوووووبكات التواصووووول االجتماعي واسوووووتخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين باختالف النوع 

 التخصص، المستوى الدراسي.االجتماعي، 

فيما يتعلق بمتغير النوع االجتماعي)ذكور، إناث(، تم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية، واالنحرافات 

والمعيارية، واســــــــــــــتخدام اختبار )ت( لدالالت الفروق في لدور شــــــــــــــبكات التواصـــــــــــــــل االجتماعي 

 (.25قم)واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين، كما هو مبين في الجدول ر 

بداية 
 4أكثر من  أعوام 4 أعوام 3 عامين عام اقل من عام االستخدام

 أعوام
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الموقع

Face book 51 13.2 41 10.6 39 10.1 31 8 53 13.7 172 44.4 
Tweeter 57 14.7 43 11.1 54 14 70 18.1 56 14.5 107 27.6 

Whats App 22 5.7 23 5.9 47 12.1 65 16.8 74 19.1 156 40.3 
YouTube 41 10.6 36 9.3 51 13.2 71 18.3 45 11.6 143 38 
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 (:25الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار)ت( لداللة الفروق في دور شبكات  

 التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين تبعًا لمتغير النوع االجتماعي.
المتوسط  العدد المستوى المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة  قيمة ت
 اإلحصائية

أساليب 
التجنيد 

للمجموعات 
 اإلرهابية

 0.59 0.533 385 0.98 3.52 206 ذكر
 0.95 3.47 181 أنثى

مضامين 
الخطاب 

في 
 الشبكات

 0.97 -0.033 385 0.99 3.54 206 ذكر
 0.93 3.54 181 أنثى

 0.43 -0.789 385 1.07 3.39 206 ذكر االستماالت
 0.99 3.47 181 أنثى

االشباعات 
 المحققة

 0.19 -1.303 385 1.10 3.56 206 ذكر
 0.99 3.70 181 أنثى

 0.63 -0.477 385 0.94 3.50 206 ذكر الكلي
 0.84 3.55 181 أنثى

 ( عدم وجود دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات أفراد25تظهر نتائج اختبار )ت( حسب الجدول )

عينة الدراســــــة فيما يتعلق في دور شــــــبكات التواصــــــل االجتماعي واســــــتخدامهم لها في متابعة أفكار 

 المتطرفين تعزى لمتغير النوع االجتماعي)ذكور، إناث(.

أما فيما يتعلق بمتغير التخصــــــــص األكاديمي)كليات علمية، كليات إنســــــــانية(، تم حســــــــاب 

والمعيارية، واســــــــتخدام اختبار )ت( لدالالت الفروق في لدور المتوســــــــطات الحســــــــابية، واالنحرافات 

شـــــــــــبكات التواصـــــــــــل االجتماعي واســـــــــــتخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين ، كما هو مبين في 

 (.26الجدول رقم)
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 ( 26الجدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار)ت( لداللة الفروق في دور شبكات 

صل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين تبعًا لمتغير التخصص التوا
 الكاديمي.

المتوسط  العدد المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة  قيمة ت
 اإلحصائية

أساليب 
التجنيد 

للمجموعات 
 اإلرهابية

كليات 
 علمية

235 3.46 0.98 385 0.994- 0.32 

كليان 
 إنسانية

152 3.56 0.93 

مضامين 
الخطاب 

في 
 الشبكات

كليات 
 علمية

235 3.51 0.99 385 0.736- 0.46 

كليان 
 إنسانية

152 3.59 0.92 

كليات  االستماالت
 علمية

235 3.39 1.03 385 0.963- 0.33 

كليان 
 إنسانية

152 3.49 1.08 

االشباعات 
 المحققة

كليات 
 علمية

235 3.63 1.09 385 0.165 0.86 

كليان 
 إنسانية

152 3.61 1.00 

كليات  الكلي
 علمية

235 3.50 0.90 385 0.698- 0.48 

كليان 
 إنسانية

152 3.56 0.89 

( عدم وجود دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات 26تظهر نتائج اختبار )ت( حسب الجدول )

دور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق في 

 أفكار المتطرفين تعزى لمتغير التخصص األكاديمي)كليات علمية، كليات إنسانية(.
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وأما بالنسبة لمتغيري المستوى الدراسي، فقد تم أواًل حساب المتوسطات الحسابية، 

م ور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهواالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد عينة الدراسةلد

 (.27لها في متابعة أفكار المتطرفين وفقا لمتغير المستوى الدراسي، كما هو مبين في الجدول رقم)

 (27الجدول)

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها 
 وفقًا لمتغير المستوى الدراسي.في متابعة أفكار المتطرفين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغيرات البعاد
أساليب التجنيد 

للمجموعات 
 اإلرهابية

 0.95 3.79 62 سنة أولى
 0.98 3.44 73 سنة ثانية
 0.93 3.52 112 سنة ثالثة
 0.97 3.38 140 سنة رابعة

مضامين الخطاب 
 في الشبكات

 0.97 3.68 62 سنة أولى
 0.87 3.58 73 سنة ثانية
 0.94 3.56 112 سنة ثالثة
 1.02 3.44 140 سنة رابعة

 1.16 3.58 62 سنة أولى االستماالت
 0.93 3.37 73 سنة ثانية
 1.08 3.45 112 سنة ثالثة

 1.05 3.38 140 سنة رابعة 
 1.12 3.61 62 سنة أولى االشباعات المحققة

 0.93 3.51 73 سنة ثانية
 1.04 3.72 112 سنة ثالثة
 1.09 3.60 140 سنة رابعة

 0.99 3.67 62 سنة أولى الكلي
 0.82 3.48 73 سنة ثانية
 0.85 3.56 112 سنة ثالثة
 0.92 3.45 140 سنة رابعة
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية في الستجابات أفراد عينة 27يالحظ من الجدول )

الدراسة لدور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين ناتجة عن 

 اختالف مستويات متغير المستوى الدراسي. 

( لدرجة One Way AOVAليل التباين األحادي)وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية، تم إجراء تح

الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار 

 (. 28المتطرفين وأبعادها األربعة وفقا لمتغير المستوى الدراسي، كما هو مبين في الجدول رقم)

 (:28الجدول)
( الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور One Way ANOVAي )نتائج تحليل التباين الحاد 

شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين وفقًا لمتغير المستوى 
 الدراسي.

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

أساليب 
التجنيد 

للمجموعات 
 اإلرهابية

 *0.04 2.712 2.512 3 7.537 بين المجموعات
 0.926 383 354.800 داخل المجموعات

 386 362.337 المجموع

مضامين 
الخطاب 

في 
 الشبكات

 0.39 0.997 0.931 3 2.793 بين المجموعات
 0.934 383 357.778 داخل المجموعات

 386 360.571 المجموع

 0.60 0.618 0.690 3 2.069 بين المجموعات االستماالت
 1.117 383 427.626 داخل المجموعات

 386 429.695 المجموع
االشباعات 

 المحققة
 0.60 0.624 0.697 3 2.092 بين المجموعات

 1.118 383 428.385 داخل المجموعات
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 386 430.477 المجموع
 0.41 0.956 0.776 3 2.329 بين المجموعات الكلي

 0.812 383 311.029 داخل المجموعات
 386 313.358 المجموع

 
( أن هناك فروقًا دالة إحصائيا 28تظهر نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( حسب الجدول )

استخدامهم و بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق لدور شبكات التواصل االجتماعي 

لها في متابعة أفكار المتطرفين لبعد أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية تعزى لمتغير المستوى 

( وهي قيمة 2.712الدراسي، حيث بلغت قيمة )ف( لبعد أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية  )

ابق عدم وجود (. وكذلك يالحظ من الجدول السα≤0.000ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

فروق ذات داللة إحصائية لبعد مضامين الخطاب في الشبكات، وبعد االستماالت، وبعد 

وجدت  يستوى الدراساالشباعات المحققة تعزى لمتغير المستوى الدراسي. ولمعرفة أي من فئات الم

 (.29)متلك الفروق، تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المعروضة نتائجه في الجدول رق

 (: 29الجدول)
 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية حسب متغير المستوى الدراسي.

المستوى  المتغيرات
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

أساليب 
التجنيد 

للمجموعات 
 اإلرهابية

 *0.41  *0.35  3.79 سنة أولى
    *-0.35 3.44 سنة ثانية
     3.52 سنة ثالثة
    *-0.41 3.38 سنة رابعة
اكبر لمن هم في  أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية( أن درجة 29يتضح من الجدول رقم )

 مستوى السنة األولى مقارنة مع الطلبة الذين هم في مستوى السنة الثانية والربعة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

 الفصل نتائج أسئلة الدراسة، وكما يلي:يناقش هذا 

دور شووووووبكات التواصوووووول االجتماعي في الترويج للفكر : ما  نتائج السووووووؤال الول مناقشووووووة: أوالً 

 المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات الردنية.

على دور  ،أن الدرجة الكلية الســــــــــتجابات أفراد عينة الدراســــــــــة ،يالحظ من نتائج الدراســــــــــة

 مقداره بمتوسط حسابي ،جاءت متوسطة ،في الترويج للفكر المتطرف ،شبكات التواصل االجتماعي

مضـــــــــــامين الخطاب في (. وجاء في المرتبة األولى مجال االشـــــــــــباعات المحققة، يليه مجال 3,53)

االت. م، وفي المرتبة األخيرة مجال االســــــتأســــــاليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية ، ومجالالشــــــبكات

وجود قدرة متزايدة لدى التي توصلت الى ( 2002صالح الدين )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

على تحديد الســــــمات البارزة في التغطية اإلخبارية بوســــــائل اإلعالم لقضــــــية  ،الرأي العام المصــــــري

ان ( التي توصـــلت الى 2009وكذلك تتفق مع نتائج دراســـة الدهاش) ســـبتمبر. 11وأحداث  اإلرهاب

توفر  هي أنها ،والتي تبث الفكر المتطرف ،أهم خصــــــــــائص المواقع اإللكترونية كوســــــــــيلة تواصــــــــــل

مختلف الوســــــائط الســــــمعية والبصــــــرية المتعلقة بمنهجها الفكري، وكونها تروج للخروج على األنظمة 

مكانية است  هذا الفكر. ونخدامها كشبكات اتصال بين من يحملوالطعن بالعلماء، وا 

لمجال  الدرجة الكلية أناما فيما يتعلق بالمجاالت الفرعية ألداة الدراســــــــــــة، فقد بينت نتائج الدراســــــــــــة

(. وحصـــــلت 3,50وســـــطة حيث بلغ المتوســـــط الحســـــابي )أســـــاليب التجنيد للمجموعات اإلرهابية مت

صـــــل االجتماعي في الترويج لالنحالل األخالقي" على تســـــاهم شـــــبكات التواص على "تنتي الفقرة ال

تصـــــــــوير الجماعات اإلرهابية حين حصـــــــــلت الفقرة التي تنص على " ، فيمتوســـــــــط حســـــــــابي أعلى
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أدنى على  "والمتطرفة على أنها جنة يعيش فيها الجميع كأســــــــــــــرة واحدة تتوافر فيها الحماية للجميع

 .(3,40)متوسط حسابي مقداره

 ،أن الدرجة الكلية لمجال مضــــامين الخطاب في الشــــبكات متوســــطةوبينت نتائج الدراســــة، 

(. وحصـــلت الفقرة التي تنص على "أســـهمت شـــبكات التواصـــل 3,55حيث بلغ المتوســـط الحســـابي )

ص حين حصــلت الفقرة التي تن ، فيعلى درجة متوســطة"للةي نشــر الفتاوى والمقاالت المظاالجتماع

 .توسط حسابيمأدنى " على ماعي في قضايا اإللحادت التواصل االجتتساهم شبكاعلى "

حيث بلغ المتوســـــــــط  ،متوســـــــــطةاالســـــــــتماالت أن الدرجة الكلية لمجال وكذلك بينت نتائج الدراســـــــــة،

(. وحصــــــــــــــلــــت الفقرة التي تنص على "اللعــــب على بعض القضــــــــــــــــــايــــا في 3,43الحســــــــــــــــــابي )

شــــــر مدى نجاح ن"ت الفقرة التي تنص علىي حين حصــــــل، فعلى درجة متوســــــطة"المنطقة)الطائفية(

 .(3,36)متوسط حسابي مقداره أدنى  " علىالفكر التكفيري

ط حيث بلغ المتوســـــ ،متوســـــطةاالشـــــباعات المحققة أن الدرجة الكلية لمجال  وبينت النتائج،

كونت لدي وجهة نظر حول الجماعات (. وحصــــــــــــــلت الفقرة التي تنص على "3,63الحســـــــــــــــابي )

اء وقناعات ر ركونت ، في حين حصلت الفقرة التي تنص على "على أعلى متوسط حسابي "المتطرفة

 .(3,56)متوسط حسابي مقداره أدنى  " علىحول الجماعات المتطرفة ليس لدي فيها قناعات سابقة
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واصل لشبكات الت الردنيةواقع استخدام طلبة الجامعات ما   نتائج السؤال الثاني: مناقشةثانيًا: 
 الردنية.، من وجهة نظر طلبة الجامعات االجتماعي

،  هو الفيس بوك أكثر مواقع التواصللللل االجتماعي انتشللللارا اتضـــــــــح من تحليل النتائج، أن

(. وتشـــــــير هذه النتيجة، إلى أن موقع الفيس بوك، يحتل مركز الصـــــــدارة في ٪80,4بنســـــــبة بلغت )

 ماعي األخرى، بفارق كبير جدا.االنتشار بين مواقع التواصل االجت

هو الفيس بوك،  أفضللللللل مواقع التواصللللللل االجتماعي  برأي طلبة اليامعات األردنية  وأن

(، وقد يرجع السبب في ذلك، الن عينة الدراسة على درجة متقدمة في التعليم، ٪52,5بنسبة بلغت )

ء التواصــــــل مع األصــــــدقا ولديهم حب اســــــتطالع واهتمام، في مواكبة التطورات التقنية وحرص على

 وأفراد العائلة والمجتمع.

 ألحصلللول على األخبار التي أريدها أو أبحث عنها من موقعوكذلك بينت نتائج الدراســـــة، أن

(. وقد تفســــــــــــر هذه النتيجة ٪62,5لدى طلبة الجامعات األردنية، هو الفيس بوك،  بنســــــــــــبة بلغت )

 بكثرة عدد األفراد المشتركين في موقع الفيس بوك.

هو  ،إضافتهم على حسابي تأن أكثر األصدقاء الذين اقبلوكذلك اتضح من نتائج الدراسة،

، وقد تفسر هذه النتيجة بارتفاع عدد األصدقاء لدى طلبة الجامعات (٪53بنسبة بلغت ) ،األصدقاء

 األردنية في المرحلة الجامعية.

جميع أفراد أسرتي  يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وكذلك، بينت نتائج الدراسة، أن 

(، وقد تفســـر هذه النتيجة بســـهولة اســـتخدام هذه الوســـيلة من وســـائل االتصـــال ٪64,9بنســـبة بلغت )

 االجتماعي األخرى.
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طبيعة االسووووووتخدامات المختلفة لشووووووبكات التواصوووووول مناقشووووووة نتائج السووووووؤال الثالث : ما ًا: لثثا

 .وجهة نظر طلبة الجامعات الردني؟ االجتماعي من

 ،وبايلهو الم ،طرق استخدام شبكات التواصل االجتماعيأكثر  أننتائج الدراسة،يتضح من 

وقد تفســـــــــر هذه النتيجة بأن كل فرد من أفراد العائلة لديه جهاز موبايل او ،(٪3,69بنســـــــــبة بلغت )

 ل يمكن اســـــتخدامه في أي مكان يكونأكثر، وكذلك يمكن أن تفســـــر هذه النتيجة، بان جهاز الموباي

 فيه الطالب الجامعي.

هو جهد ،طرق تعلم اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتماعيأكثر أننتائج الدراسـة،يتضـح من و 

، وقد تفســــر هذه النتيجة، أن غالبية أنواع التعلم الســــتخدام شــــبكات (٪55بنســــبة بلغت ) شــــخصــــي

 التواصل االجتماعي تعتمد على الجهد الذاتي.

وجود حســـــاب ســـــري على شـــــبكات التواصـــــل  أن أســـــبابوكذلك يتضـــــح من نتائج الدراســـــة،

(، ويكمن أن تفســــــــــر هذه النتيجة بأن لكل منا ٪41,9بنســــــــــبة بلغت ) هو االجتماعية، ،االجتماعي

 خصوصية وال يسمح لآلخرين بالكشف عن أسراره الخاصة. 

ســر هذه النتيجة بأن العصــر ، وتف(٪35,7،بنســبة بلغت )مواقع جديدة للتواصــل االجتماعي

 الحالي هو عصر التقدم العلمي والتكنولوجي.

 هو،شــــــبكات التواصــــــل االجتماعيلمكان اســــــتخدام أكثر أأن  وكذلك، بينت نتائج الدراســــــة،

(، وتبدو هذه النتيجة منطقية لكثرة األعمال والمتطلبات 3,15) المنزل، بمتوســــــــــــــط حســـــــــــــــابي  بلغ

الجامعة، حيث أن المكان المناســــــــب لمتابعة  شــــــــبكات التواصـــــــل  الدراســــــــية أثناء وجود الطالب في

 االجتماعي هو المنزل.
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لفراغ، وقت ا هوأكثر أوقات متابعة شـــبكات التواصـــل االجتماعي،أن  وبينت نتائج الدراســـة،

(، وتبدو هذه النتيجة منطقية لكثرة األعباء الدراســــــــــــــية لدى طالب 3,22) بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي بلغ

 الجامعة.

هي  ،الجدول السابق أن أعلى نسبة لبداية استخدام شبكات التواصل االجتماعييتضح من 

شــــبكات التواصــــل االجتماعي، حيث بلغت النســــبة المئوية للفيس  اعو أنلجميع  أعوام أربعةمن  أكثر

وقد يعود ذلك إلى قدم تأسيس الموقع وحداثة تأسيس شبكات التواصل االجتماعي  (،٪44,4بوك  )

 األخرى. 

 ≥αفرضوووية الدراسوووة : هل توجد فروق ذات دالة إحصوووائية عند مسوووتوى الدالة ) مناقشوووة : رابعاً 

في تقدير أفراد عينة الدراسوووووة لدور شوووووبكات التواصووووول االجتماعي واسوووووتخدامهم لها في  (0,05

، المسووووتوى الدراسووووي، الكلية، المعدل نوع االجتماعيباختالف المتابعة أفكار المتطرفين 

 .التراكمي

دالة إحصـــــائيا بين متوســـــطات  ( عدم وجود26ائج اختبار )ت( حســـــب الجدول )نت تظهر أ

دور شـــــــبكات التواصـــــــل االجتماعي واســـــــتخدامهم لها في ما يتعلق ب إجابات أفراد عينة الدراســـــــة في

اربا إناث(. وهذا يفســـــــــــــر بان هناك تق ،تعزى لمتغير النوع االجتماعي)ذكور متابعة أفكار المتطرفين

ر واإلناث من طلبة الجامعات األردنية فيما يتعلق بدور شـــــــــــــبكات التواصـــــــــــــل االجتماعي بين الذكو 

 واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين. 

ويكمن تفســـــير هذه النتيجة بان االســـــتخدامات المختلفة لشـــــبكات التواصـــــل االجتماعي، في 

ة األردنيـة متقـاربـة، في حين قـد متـابعـة أفكـار المتطرفين من قبـل الـذكور واإلنـاث من طلبـة الجـامعـ
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توجد فروق في اســـــتخدامات شـــــبكات التواصـــــل االجتماعي بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعات 

 غير ذلك من االهتمامات المختلفة.األردنية للتواصل مع اآلخرين، أو في متابعة المشهورين، أو 

ة إحصـــــــــــــــائيــا بين دالــ ( عــدم وجود27ائج اختبــار )ت( حســـــــــــــــب الجــدول )نتــ تظهر كمــا أ

ا دور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لهبمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 

ســـانية(.وهذا كليات إن ،تعزى لمتغير التخصـــص األكاديمي)كليات علمية في متابعة أفكار المتطرفين

ت بة الجامعايفســـــــــر بان هناك تقاربا بين التخصـــــــــصـــــــــات العلمية والتخصـــــــــصـــــــــات اإلنســـــــــانية لطل

 األردنيةفيما يتعلق بدور شبكات التواصل االجتماعي واستخدامهم لها في متابعة أفكار المتطرفين.  

ن تمكنهم م ،على درجة من النضــــــــــــج المعرفي ،وقد تفســــــــــــر هذه النتيجة بان طلبة الجامعة

اٍل من ع محتوى المواد المنشــــورة على شــــبكات التواصــــل االجتماعي والتعامل معها بمســــتوىمعرفة 

 العقالنية، بغض النظر عن تخصص الطالب األكاديمي.

( أن هناك 82نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( حســـــــــــــــب الجدول ) تظهر كما أ 

لتواصــــل دور شــــبكات ابما يتعلق فروقًا دالة إحصــــائيا بين متوســــطات إجابات أفراد عينة الدراســــة في

ابية لبعد أســـاليب التجنيد للمجموعات اإلره ،أفكار المتطرفيناالجتماعي واســـتخدامهم لها في متابعة 

، ألولىاممن هم في مســــتوى الســــنة  ،عينة الدراســــةالمســــتوى الدراســــي، ولصــــالح أفرادتعزى لمتغير 

( وهي قيمة ذات دالة 2,712التجنيد للمجموعات اإلرهابية  )حيث بلغت قيمة )ف( لبعد أســـــــــــــاليب 

عدم وجود فروق ذات  ،(. وكذلك يالحظ من الجدول السابقα≤0,000الة )إحصائية عند مستوى د

ة شــــباعات المحققإلالة إحصــــائية لبعد مضــــامين الخطاب في الشــــبكات، وبعد االســــتماالت، وبعد اد

نة وتبدو هذه النتيجة منطقية بالنسبة للطلبة ممن هم في مستوى الس تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

لطلبة، الذين هم في مســــــتوى الســــــنة الثانية، والســــــنة الثالثة، والســــــنة األولى، مقارنه مع غيرهم من ا

 الرابعة. 
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الطلبة ممن مقارنة ب ،ال تزال خبرتهم ضــئيلة ،الســنة األولىوقد تفســر هذه النتيجة بان طلبة 

ة هذا باإلضــــــافة، إلى أن طلبة الســــــن .والســــــنة الرابعة الثالثة الثانية، والســــــنة هم في مســــــتوى الســــــنة

 ال يتمتعون بنفس الدرجة من النضج المعرفي، مقارنة بطلبة السنوات األخرى.األولى، 

 توصيات الدراسة

طرق اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي هو أكثر  أناعتمادًا على نتائج الدراســة، تبين   -

 ت، وعليه يوصــــي الباحث بضــــرورة متابعة األســــرة للطالب، في التوعية الســــتخداماالموبايل

 شبكات التواصل االجتماعي ومضامينها.

ضــــرورة دراســــة األبعاد التربوية والنفســــية والدينية واالجتماعية المؤثرة على طلبة الجامعات،  -

 الستخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.

زيادة الوعي لدى طلبة الجامعات، أثناء المشـــــــاركة في شـــــــبكات التواصـــــــل االجتماعي، من  -

 ات.عقد المحاضرات والندو 

االهتمام بتأثيرات وخصــــائص شــــبكات التواصــــل االجتماعي، على طلبة الجامعات األردنية  -

 واستثمارها. 
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االنترنت عند الشباب وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي دراسة .( 2011الحمصــي، روال ) -

رســـــــالة دكتوراه غير منشـــــــورة، جامعة دمشـــــــق،  .شوووووقميدانية على عينة من طالب جامعة دم

 سوريا.

االنحراف الفكري وأثره على المن الوطني في دول مجلس التعوواون ( 2005الـــدغيم، محمـــد) -

البحــث الفــائز في مســـــــــــــــابقــة جــائزة مجلس التعــاون لــدول الخليج العربي  لدول الخليج العربية،

 .2005للبحوث االمنية لعام 

المؤتمر العلمي، دور  .الفيسووووووووبوك والتغير في تونس ومصوووووووور.( 2011الدليمي، عبدالرزاق ) -

 وسائل االعالم في التحوالت المجتمعية في الوطن العربي، كلية االعالم، جامعة اليرموك.
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 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. .المدخل الى وسائل االعالم.( 2011الدليمي، عبدالرزاق ) -

مصــــــر، مؤســــــســــــة شــــــباب  .االجتماعي النسوووواق والجماعاتالبناء  .(2007رشــــــوان، حســــــن) -

 الجامعة.

دور شووبكات التواصوول االجتماعي في التغيير السووياسووي في تونس  .(2011الرعود، عبداهلل ) -

رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــورة، كلية االعالم،  .ومصوووور من وجهة نظر الصووووحفيين االردنيين

 جامعة الشرق االوسط، عمان ، االردن.

اآلثار النفسووووووية واإلجتماعية إلسووووووتخدام الشووووووباب المصووووووري لمواقع .( 2009ن )زكريا، نرمي -

المؤتمر العلمي األول، األســـــرة واألعالم وتحديات العصـــــر، الجزء الثاني، .التواصووول االجتماعي

 كلية االعالم، جامعة القاهرة.

سوووء اسووتخدام االنترنت وعالقته ببعض سوومات الشووخصووية لدى عينة .( 2007ســـراج، ثريا ) -

رســـــــالة ماجســـــــتير غير منشـــــــورة، جامعة  .اكلينيكية -من طالب الجامعة دراسوووووة سووووويكوميرية

 الزقازيق، مصر.

مجلة ( دور المؤســــــــســــــــات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف، 2005الســــــــعيدين، تيســــــــير) -

 .30، عدد 4، مجلد البحوث المنية

ير رسالة ماجست .وآثاره ومعوقاتهالتواصل االجتماعي أنواعه وضوابطه .( 2011سكر، ماجد ) -

 غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

علم للتربية و  مجلة اتحاد الجامعات العربية( الشباب ومقاهي االنترنت، 2006الشماس، عيسى) -

 ، العدد األول.4النفس، جامعة دمشق، مجلد 
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مجلة  .وااليجابية لشـــبكة االنترنتالمنظومة األمنية واآلثار الســـلبية .( 2007الشـــهاوي، قدري ) -

 .2، عدد7، مجلدالفكر الشرطي

مجلة حوار د. عقيل العقيل،  .منتديات االنترنت أحادية إقصــــــــــــــائية.( 2007الشــــــــــــــهري، فايز) -

 www.aldaawah.com، الدعوة االسالمية الصحفية

 عمان، دار الشروق. .مفاهيم والوسائل والتطبيقاتاالعالم الجديد ال.( 2008صادق، عباس) -

بحث علمي  .االسووووورة ودورها في وقاية ابنائها من االنحراف الفكري.( 2010طالب، احســــــــن) -

مقدم لالجتماعي التنســـــــــيقي العاشـــــــــر لمديري مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة 

 المنية.حول )األمن الفكري(، جامعة نايف العربية للعلوم ا

 القاهرة، دار النهضة العربية. .نظريات االتصال.( 2006الطرابيشي، مرفق، السيد عبدالعزيز) -

، القاهرة، عالم 1ط .االتصوووووووووال واالعالم على شوووووووووبكة االنترنت.( 2008عبد الحميد، محمد ) -

 الكتب.

دور وسووووووائل االتصووووووال الحديثة في تشووووووكيل العالقات .( 2007عبد الفتاح ، علياء ســــــــــامي) -

 اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر. .االجتماعية للشباب الجامعي

 .دور اإلعالم البديل في تفعيل المشـــاركة الســـياســـية لدى الشـــباب.( 2009عبد القوي، محمود ) -

، اإلعالم واإلصــــــالح: الواقع والتحديات، الجزء الثالث، المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشوووور

 إلعالم، جامعة القاهرة.كلية ا

 لبنان، دار النهضة العربية. .نظريات االتصال.( 2010العبد اهلل، مي ) -

 (، دار الفكر العربي، القاهرة.1)ط .أطفالنا والقنوات الفضائية.( 2005العبد، نهى ) -

 ، القاهرة، عالم الكتب.1ط .نظريات االعالم واتجاهات التأثير.( 1997عبدالحميد، محمد ) -

http://www.aldaawah.com/
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جامعة بغداد، الدار الجامعية  .اإلعالم الجديد .(2011زاق، انتصـــار، والســـاموك صـــفد )عبدالر  -

 للطباعة والنشر والترجمة.

معالجة الصحافة المصرية ومواقع االحتجاجات على شبكة اإلنترنت .( 2012عجيزة، مروة )  -

 .لزمة االحتجاجات الشعبية في مصر

جامعة نايف العربية  .السووووووتخدام الشووووووباب لالنترنتاآلثار االمنية .( 2004عســـــــــيري، علي ) -

 ( الرياض.340للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث)

حكم اسوووووتخدام الشوووووبكات االجتماعية في نشووووور الفكر .( 2015العقيل، محمد بن عبدالعزيز ) -

 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، السعودية. .المتطرف )توتيتر أنموذجًا(

العضــــــــــــوية في مواقع التواصــــــــــــل االجتماعي وأثرها في تحســــــــــــين الوعي .( 2011لينا)العلمي،  -

 ، جامعةمشووووروع تخرج في مرحلة البكالوريوس .الســـــــياســـــــي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

، عمان، دار جرير 1الواقع العربي، ط .مجتمع المعلومات .(2006عليان، ربحي مصـــــــــطفى ) -

 للنشر والتوزيع.

مجلة  .التواصــــــــــــل اإللكتروني في دراســــــــــــة من واقع الحياة اإللكترونية".( 2006فراولة، فريدة ) -

 ، االسكندرية، مصر.29، ثقافة االسكندرية، عأمواج

الث لصووف الثتصووميم موقع االلكتروني لتعلم اللغة العربية لتالميذ ا.( 2006القاعود، مجدلين) -

رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير غير منشـــــــــــورة، جامعة . االبتدائي وقياس فاعلية في تعلم القراءة والكتابة

 اليرموك، اربد، االردن.
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الدار العالمية للنشـــر والتوزيع،  .مبادئ علم االتصووال ونظريات التأثير.( 2001كامل، حســـن ) -

 ، القاهرة، مصر.1ط

دار  .كندا واقعها وعالقتها بوسووووووووووائل اإلعالم الجالية العربية في.( 2005كرداش، فاطمة ) -

 الفكر العربي، القاهرة.

نحو بناء اسووترتيجية وطنية لتحقيق المن الفكري في مواجهة .( 2006المالكي، عبد الحفيظ) -

 رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية. .االرهاب

نحو اسووتخدام شووبكات التواصوول  اتجاهات الشووباب.( 2011المركز الوطني ألبحاث الشـــباب ) -

 دراسة غير منشرة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية. .االجتماعي

االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي" توتير" من قبل  .(2013المطيري، حسن ) -

رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية االعالم، جامعة الشــرق االوســط، عمان،  .الشووباب الكويتي

 ردن.اال

، القاهرة، الدار 2ط .االتصووووووال ونظرياته المعاصووووووره .(2004مكاوي، حســــــــــن، الســــــــــيد، ليلى) -

 المصريى اللبنانية.

، القاهرة، مركز الجامعة القاهرة 1ط .نظريات االعالم .(2000محمد) مكاوي، حســن، الشــريف، -

 للتعليم المفتوح.

 رسالة ماجستير .المتلقين تأثير شبكات التواصل االجتماعي على .(2012المنصور، محمد ) -

 غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك.

 ، دار الفكر المعاصر، بيروت.1ط .علوم االتصال والمجتمعات الرقمية.( 2002) مهنا، فلاير -

 ، اربد، الكتاني للنشر والتوزيع.6ط .المدخل الى االتصال الجماهيري.( 2003) موسى، عصام -
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ادمان االنترنت ودوافع اســــتخدامه وعالقتهما بالتفاعل االجتماعي لدى .( 2011النوبي، محمد ) -

، جامعة 152، ع مجلة كلية التربية. طالب الجامعة الموهوبين المصــــــــــــــريين والســــــــــــــعوديين

  :Co,uk,Retrived on: 9www.itdacademyHtt .-1-.2012االزهر

بحــث قــدم في المؤتمر  .ظاهرتا الغلو واالرهاب والموقف منهما .(2006)الوهيبي، صـــــــــــــــالح  -

 العالمي عن موقف االسالم من االرهاب الذي نظمته جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية.

  

http://www.itdacademy/
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(1ملحق رقم )  
الدراسةأسماء محكمي استبانة   

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية اسم المحكم ت
حميدة سميسم أ.د 1  جامعة الشرق االوسط راي عام ودعاية أستاذ 
عبدالرزاق الدليمي أ.د 2 العلميبحث المناهج  أستاذ   جامعة البترا 
عبدالجبار البياني أ.د  3  جامعة الشرق االوسط إعالم ودعاية أستاذ 
 جامعة البتراء الصحافة  أستاذ ةجتيسير ابو عر  د .أ 4
كامل خورشيد د.  5  جامعة الشرق االوسط إعالم أستاذ مشارك 
عبدالكريم الدبيسي د. 6  جامعة البترا صحافة أستاذ مشارك 
محمد صاحب سلطان د. 7  جامعة البترا عالقات عامة أستاذ مساعد 
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 (2ملحق رقم )
 وليةبصورتها اال  الداة

 جامعة الشرق األوسط

 كلية اإلعالم

 حضرة األستاذ الدكتور............................................ المحترم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة
 

 التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف شبكاتدور  بدراســة بعنوان اقوم

. وذلك اســـتكمااًل لمتطلبات الحصـــول على درجة الجامعات االردنية طلبةمن وجهة نظر 
جامعة الشــــرق األوســــط) األردن(. وبهدف جمع البيانات  -الماجســــتير في اإلعالم من كلية اإلعالم

 أعد الباحث أداة للدراسة لتحقيق أهداف الدراسة. 
ضافة ا فقرات التي لونظرًا لخبرتكم المتخصصة وسمعتكم المتميزة يرجو الباحث إبداء ررائكم القيمة وا 

 ترونها مناسبة. شاكرًا لكم حسن تعاونكم، مع خالص االحترام والتقدير.

 علمًا بأن الدراسة سوف تستخدم مقياس ليكرت الخماسي.

 الباحث                                                                                

 قيس الفقهاء

 
 البيانات الشخصية:

 انثى)    (        ذكر:    )    (       االجتماعيالنوع 

 كليات علمية  إنسانية     )      ( كلياتالتخصص:    )    (    

 رابعة )    (ثالثة     )    (ثانية    )    (أولى  )    (المستوى الدراسي:   

 

 التواصل االجتماعيشبكات استخدام   واقع أوالً:

 االجتماعي عن طريق:تعرفت على مواقع التواصل  -1

 تصفح االنترنت -

 األصدقاء  -

 مواقع الكترونية أخرى -

 غير ذلك -

 عدد مواقع التواصل االجتماعي المشترك فيها:  -2

- (1-2) 

- (3-4) 

- (5-6) 
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 (.6)أكثر من  -

 معدل الساعات اليومية التي أقضيها في تصفح مواقع التواصل االجتماعي هي: -3

 ساعتين( -) ساعة -

 ساعات( 5-ساعات  3) -

 ساعات فأكثر( 6) -

 )على مدار اليوم( -

 اللغة التي اتواصل بها مع األصدقاء على مواقع التواصل االجتماعي هي: -4

 اللغة العربية -

 اللغة االنيليزية -

 كليهما -

 من وجهة نظري أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا في العالم هو : -5

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 

- YouTube 

 االجتماعي برأيي هو:أفضل مواقع التواصل  -6

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 

- YouTube 

 أحصل على االخبار التي أريدها أو أبحث عنها من موقع : -7

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 

- YouTube 

 الذين اقبل إضافتهم على حسابي هم: أكثر األصدقاء -8

 األهل -

 األصدقاء -

 مشتركين من نفس جنسيتي أعضاء من دول أخرى -

 مكانمشتركين من أي  -

 أتواصل من خالل واقع التواصل االجتماعي مع: -9

 األصدقاء -

 المشاهير -

 قنوات وبرامج -

 قادة رأي -

 سياسيون -

 بال تحديد -

 أكثر أفراد أسرتي الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي هم: -10

 األخوة -

 أخوات -

 جميع أفراد األسرة -
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 التواصل االجتماعيشبكات اً: طبيعة  استخدام ثاني

 التواصل االجتماعي من خالل: شبكات م أقوم باستخدا -1

 (  )  (  غير ذلكIpad)  ( الحاسوب   )  ( الموبايل )  ( جهاز لوحي )

 التواصل االجتماعي بواسطة: شبكاتتعلمت استخدام  -2

 )   ( جهد شخصي  )   ( األصدقاء   )   ( دورة تدريبية  )   (  مادة دراسية )   ( كتاب تعليمي

 

 شبكات التواصل االجتماعي يعود السباب: وجود حساب سري على -3

 )   ( عاطفية  )   ( اجتماعية  )   ( سياسية  )   ( رقابية ) أمني(

 التوقعات المستقبلية لشبكات التواصل االجتماعي: -4

 )    ( االعتماد عليها بالتسويق واإلعالن مواقع جديدة للتواصل االجتماعي )   ( ظهور 

االعتماد عليها بالنسبة  ( استبدالها بالصحف والراديو والتلفاز )   (  )   (  انتشار متسارع  )  

 للمواقع االلكترونية

 أتصفح شبكات التواصل االجتماعي في : -5
 أبدا نادرا أحيانا غالبا  دائما مكان االستخدام

      اليامعة

      المنزل

      مقهى االنترنت

      العمل

      منزل صديق

      غير ذلك

 

 أفضل متابعة شبكات التواصل االجتماعي  في هذه األوقات: -6
 أبدا نادرا أحيانا غالبا  دائما أوقات المتابعة

      وقت الفراغ

      ( مساء11-7وقت الذروة)

      فترة وجود أصدقائي

      غير ذلك

 

 بدأت استخدام شبكات التواصل االجتماعي منذ: -7
أقل من  شبكات التواصل االجتماعي

 عام

أكثر من  أعوام4 أعوام 3 عامين عام

 اعوام  4

Facebook       

Tweeter       

WhatsApp       

YouTube       
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 في الترويج للفكر المتطرف التواصل االجتماعي  شبكات دورثالثًا: 

السالمة  الميال

والصياغة 

 اللغوية للفقرة

التعديالت  انتماء الفقرة للميال

 على الفقرة 

 سليمة
غير 

 سليمة
 منتمية

غير 

 منتمية

 

: أساليب التجنيد للمجموعات االول المجال 

 االرهابية

في شبكات التواصل االجتماعي   توجد 1
 ات مكرسه لبث خطاب الكراهيةصفح

     

في شبكات التواصل االجتماعي   توجد 2
 ات مكرسه لبث الطائفيةصفح

     

في شبكات التواصل االجتماعي   توجد 3
 ات مكرسه لبث الفكر المتطرفصفح

     

في شبكات التواصل االجتماعي   توجد 4
 ات مكرسه لبث األرهابصفح

     

تساهم شبكات التواصل االجتماعي يف  5
 جتنيد الشباب مبجموعات ارهابية

     

تساهم شبكات التواصل االجتماعي يف  6
 االخالقي الرتويج لالحنالل

     

سهلت شبكات التواصل االجتماعي يف  7
عملية االجتذاب جمندين ضمن اجلماعات 

 االرهابيه

     

استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف  8
حتقيق الشهرة واإلعالن عن اجلماعات 

 االرهابية 

     

ساعدت شبكات التواصل االجتماعي يف  9
 تضخيم جرائمهم وتغطية االضرار

     

مدى قرب اجلماعات املتطرفة من االفراد  10
 املستهدفني لتجنيدهم للعمل االهايب

     

      حتريف االديان 11

      نشر معتقدات خاطئه ذات صلة باألديان 12



112 

 

استخدام اسلوب يبعث داخل الشباب  13
الراحه والطمأنيه من خالل كلمات 
 واحاديث يسودها االحرتام واللباقة

     

تصوير اجلماعات االرهابية واملتطرفة على  14
اهنا جنة يعيش فيها اجلميع كأسرة واحدة 

 تتوافر فيها احلماية للجميع

     

      الرفاهية املعيشية جلذب الشباب 15

 مضامين الخطاب في الشبكات:  الثاني  المجال 

تساهم شبكات التواصل االجتماعي يف  16
 قضايا االحلاد

     

عززت شبكات التواصل االجتماعي يف  17
عملية تضخيم حجم وقوة اجلماعات 

 االرهابية

     

استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف  18
بث دعايات ونشر فيديوهات جلذب 

 الشباب

     

عززت شبكات التواصل االجتماعي وجود  19
هوية مجاعية واحساس وانتماء بني اجلماعات 

 االرهابية

     

أسهمت شبكات التواصل االجتماعي نشر  20
 الفتاوى واملقاالت املظللة.

     

أسهمت شبكات التواصل االجتماعي يف  21
اثارة الشبه حول مسألة احلكم بغري ما انزل 

 اهلل

     

اسهمت شبكات التواصل االجتماعي  22
لصناعة مواقع تتحدث فقد عن قضايا 

 اجلهاد

     

      حتريف االديان 23

 مجال  الثالث: االستماالت

اللللللللللعللللللللا علللللللللى بللللعلللل  الللللقضللللللللللللللللللللللايلللللللا يف  24
 املنطقة)الطائفية(

     

      السعي اىل زيادة مدى الفكر التكفريي 25
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      مدى جناح نشر الفكر التكفريي 26

مسعت حباالت شباب تطرفوا دينيا يف  27
 اجلامعات االردنية

     

 

 

 المجال الرابع: االشباعات المحققة

      يف التفكري وجهل قالتطرف ضي  28

      اكسبتين معلومات عن اجلماعات املتطرفة 29

كونت لدي وجهة نظر حول اجلماعات  30
 املتطرفة

     

      عرفتين على سياسات اجلماعات االرهابية 31

كونت اراء وقناعات حول اجلماعات  32
 املتطرفة ليس لدي فيها قناعات سابقة
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 (3ملحق رقم )
 بصورتها النهائية الداة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة الشرق األوسط

 كلية اإلعالم
 

 تحية طيبة وبعد،
ور دارجوا لتركم بتعبئة االستبانه أدناه المعدة النجاز رسالة ماجستير في اإلعالم تحت عنوان: 

 . ةالجامعات االردني وجهة نظر طلبةشبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من 
وأكون ممتنا جدا لو تفضلتم باإلجابة بشفافية وبما يعبر عن رأيكم الكريم بفقرات االستبانة علما انه 

 ال حاجة لذكر األسماء وسوف تستخدم البيانات ألغراض البحث العلمي حصرا. 
 الباحث            المشرف                                                    

 الدكتور رائد البياتي                                   قيس الفقهاء         
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 البيانات الشخصية:

 انثى)    (        ذكر:    )    (       النوع االجتماعي

 كليات علمية  إنسانية     )      ( كلياتالتخصص:    )    (    

 رابعة )    (ثالثة     )    (ثانية    )    (أولى  )    (المستوى الدراسي:   

 التواصل االجتماعيشبكات استخدام   واقع أوالً:

 تعرفت على مواقع التواصل االجتماعي عن طريق: .أ

 تصفح االنترنت -

 األصدقاء  -

 مواقع الكترونية أخرى -

 غير ذلك -

 عدد مواقع التواصل االجتماعي المشترك فيها:  .ب

- (1-2) 

- (3-4) 

- (5-6) 

 (.6)أكثر من  -

 معدل الساعات اليومية التي أقضيها في تصفح مواقع التواصل االجتماعي هي: .ت

 ساعتين( -) ساعة -

 ساعات( 5-ساعات  3) -

 ساعات فأكثر( 6) -

 )على مدار اليوم( -

 التواصل االجتماعي هي:اللغة التي اتواصل بها مع األصدقاء على مواقع  .ث

 اللغة العربية -

 اللغة االنيليزية -

 كليهما -

 من وجهة نظري أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا في العالم هو : .ج

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 
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- YouTube 

 أفضل مواقع التواصل االجتماعي برأيي هو: .ح

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 

- YouTube 

 يدها أو أبحث عنها من موقع :أحصل على االخبار التي أر .خ

- Facebook 

- Tweeter 

- WhatsApp 

- YouTube 

 الذين اقبل إضافتهم على حسابي هم: أكثر األصدقاء .د

 األهل -

 األصدقاء -

 مشتركين من نفس جنسيتي أعضاء من دول أخرى -

 مشتركين من أي مكان -

 أتواصل من خالل واقع التواصل االجتماعي مع: .ذ

 األصدقاء -

 المشاهير -

 قنوات وبرامج -

 قادة رأي -

 سياسيون -

 بال تحديد -

 أكثر أفراد أسرتي الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي هم: .ر

 األخوة -

 أخوات -

 جميع أفراد األسرة -
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 التواصل االجتماعيشبكات اً: طبيعة  استخدام ثاني

 التواصل االجتماعي من خالل: شبكات أقوم باستخدام  -8

 (  )  (  غير ذلكIpadلوحي ))  ( الحاسوب   )  ( الموبايل )  ( جهاز 

 التواصل االجتماعي بواسطة: شبكاتتعلمت استخدام  -9

 )   ( جهد شخصي  )   ( األصدقاء   )   ( دورة تدريبية  )   (  مادة دراسية )   ( كتاب تعليمي

 وجود حساب سري على شبكات التواصل االجتماعي يعود السباب: -10

 سياسية  )   ( رقابية ) أمني()   ( عاطفية  )   ( اجتماعية  )   ( 

 التوقعات المستقبلية لشبكات التواصل االجتماعي: -11

 )    ( االعتماد عليها بالتسويق واإلعالن مواقع جديدة للتواصل االجتماعي )   ( ظهور 

)   (  انتشار متسارع   )    ( استبدالها بالصحف والراديو والتلفاز  )   (االعتماد عليها بالنسبة 

 للمواقع االلكترونية

 أتصفح شبكات التواصل االجتماعي في : -12

 أبدا نادرا أحيانا غالبا  دائما مكان االستخدام

      اليامعة

      المنزل

      مقهى االنترنت

      العمل

      منزل صديق

      غير ذلك

 

 أفضل متابعة شبكات التواصل االجتماعي  في هذه األوقات: -13

 أبدا نادرا أحيانا غالبا  دائما المتابعةأوقات 

      وقت الفراغ

      ( مساء11-7وقت الذروة)

      فترة وجود أصدقائي

      غير ذلك

 

 بدأت استخدام شبكات التواصل االجتماعي منذ: -14

الببتببواصبببببببببل شبببببببببببكبببات 

 االجتماعي

أقلللل من 

 عام

أكثر من  أعوام4 أعوام 3 عامين عام

 اعوام  4

Facebook       

Tweeter       

WhatsApp       

YouTube       
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 في الترويج للفكر المتطرف التواصل االجتماعي  شبكات دورثالثًا: 

غير  الفقرة الرقم
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 تماما

      أساليب التجنيد للمجموعات اإلرهابيةمجال  
 االجتماعي  صفحات مكرسه توجد في شبكات التواصل 1

 لبث خطاب الكراهية
     

توجد في شبكات التواصل االجتماعي  صفحات  2
 مكرسه لبث الطائفية

     

توجد في شبكات التواصل االجتماعي  صفحات  3
 مكرسه لبث الفكر المتطرف

     

توجد في شبكات التواصل االجتماعي  صفحات  4
 مكرسه لبث اإلرهاب

     

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تجنيد الشباب  5
 بمجموعات إرهابية

     

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في الترويج  6
 لالنحالل األخالقي

     

سهلت شبكات التواصل االجتماعي في عملية  7
 االجتذاب مجندين ضمن الجماعات اإلرهابية

     

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق الشهرة  8
 واإلعالن عن الجماعات اإلرهابية 

     

ساعدت شبكات التواصل االجتماعي في تضخيم  9
 جرائمهم وتغطية األضرار

     

مدى قرب الجماعات المتطرفة من األفراد المستهدفين  10
 لتجنيدهم للعمل اإلرهابي

     

      تحريف األديان 11
      نشر معتقدات خاطئة ذات صلة باألديان 12
استخدام أسلوب يبعث داخل الشباب الراحة والطمأنة  13

 من خالل كلمات وأحاديث يسودها االحترام واللباقة
     

تصوير الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على أنها جنة  14
يعيش فيها الجميع كأسرة واحدة تتوافر فيها الحماية 

 للجميع

     



119 

 

      الرفاهية المعيشية لجذب الشباب 15
      مضامين الخطاب في الشبكات مجال
      لحاداإلتساهم شبكات التواصل االجتماعي في قضايا  16
عززت شبكات التواصل االجتماعي في عملية تضخيم  17

 حجم وقوة الجماعات اإلرهابية
     

االجتماعي في بث دعايات اســتخدام شــبكات التواصــل  18
 ونشر فيديوهات لجذب الشباب

     

عززت شــــــــــــــبكات التواصـــــــــــــــل االجتماعي وجود هوية  19
حساس وانتماء بين الجماعات اإلرهابية  جماعية وا 

     

أســــــهمت شــــــبكات التواصــــــل االجتماعي نشــــــر الفتاوى  20
 والمقاالت المظللة.

     

ه إثارة الشــــبأســــهمت شــــبكات التواصــــل االجتماعي في  21
 حول مسألة الحكم بغير ما انزل اهلل

     

أســــهمت شــــبكات التواصــــل االجتماعي لصــــناعة مواقع  22
 تتحدث فقد عن قضايا الجهاد

     

      الستماالتا مجال
      اللعب على بعض القضايا في المنطقة)الطائفية( 23
      السعي إلى زيادة مدى الفكر التكفيري 24
      نجاح نشر الفكر التكفيريمدى  25
ســـــــــــــمعت بحاالت شـــــــــــــباب تطرفوا دينيا في الجامعات  26

 األردنية
     

      االشباعات المحققة مجال
      التطرف ضيق في التفكير وجهل  27
      أكسبتني معلومات عن الجماعات المتطرفة 28
      كونت لدي وجهة نظر حول الجماعات المتطرفة 29
      عرفتني على سياسات الجماعات اإلرهابية 30
كونــت أراء وقنــاعــات حول الجمــاعــات المتطرفــة ليس  31

 لدي فيها قناعات سابقة
     

هــل كــان لشــــــــــــــبكــات التواصـــــــــــــــل االجتمــاعي دور في  32
 الترويج.

     

 
 


